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திுந. ொவி

தனமிழறி்ியதனாுநகசசளில்லாம் சசதனர்தன சசபயர் 
‘ொவி’. (ொ.விஸ்வைநாதனன்) வைட ஆறளிா்ன் 
மாம்பாகளிம் கரஙாமதது கவைைளி  பரஙாமணக 
கு்டம்பதகதன ியெர்்தன ச்றுவைன் விசுவுககுப 
 ப்ததனமானைகவை: ியளிழ்வைரஙகுக கூழ், மாீட்ட 
வைண் ொரஙததியம், சசதனாழுவைததில் 
நணபர்ளிளுடன் (நாடளிக) கூதது நடததுவைது.



ளிாலசசவைளளம் ச்றுவையதிியலியய சசென்கனைப 
பததிரகளிததுகறையில் ியெர்ததுவிட, அபியபாியதன 
சசநுந்ககப பழளிவும், பயிலவும் 
ககடததனவைர்ளிள: ளில்க, வைாென், ரஙாஜாஜ, 
ளிாமரஙாஜ, சசபரயார், ஜ.்.நாயு்ட, ஆதிததனனைார், 
எம்.ஜ.ஆர். எனை பல  பரஙபல்களிள.

ளிா்தியுடனும் பழகளிம் ளிுநணாநிதியுடனும் 
சசநுநகளிம் என்று தனகலமுகறை 
இகடசசவைலிளிகளத தனாண் தனடம் 
பதிததிுநககும் இவைரஙது சசொ்தன வைாழ்வும் / 
பததிரகளியுலளி அநுபவை்களிளும் பன்முளி ச்றைபபு 
சசளிாணடகவை. அவைரன் பரஙமபகதனரஙாயிுந்தும் 
ளிாஞ்ச் பரஙமாுசொர்யரடம், "நீ்களிள சசொல்கறைப்
என் பததிரகளியில் ரரஜன் பறறிசசயல்லாம் 
எழுதன மு்யாதுு”. மன்னிகளி ியவைண்டம் 
என்றைவைர்; எம்.ஜ.ஆர். ("ியொ" பறறி) எழுதிய 
பகுதிளிகள  பரஙசுரகளி மறுததனவைர்; தனமிழ் 
எழுததனாளர்ளிளுககு ெஞ்ச்களிளிலில் ென்மானைத 
சசதனாகளி உயரங ளிாரஙணமாயிுந்தனவைர்; இன்கறைககு 
சசென்கனையில் ஒுந "ியலணீட மார்க "ளிாளி 



இுநககும் பனைளில் பார்க மார்கசசளிீட 
ஸ்தனா பதனமாளி ளிாரஙணமானைவைர் என்று பீட்யகல 
நீீட்ப ியபாளிலாம்.

1942-இல் ‘சசவைளகளயியனை சசவைலிியயறு’ 
இயகளித தில் ஈ்டபீட்ட ச்கறை சசென்றை 
அ்நாலிருந்து 2000-ஆம் ஆண்ன் 
இன்றுவைகரங அவைரஙது ெரதனம் தனமிழ்ப பததிரகளி 
உலகல் ஓர் ெளிாபதனம்தனான்.

--- நர்மதனா ரஙாமர்களிம்
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முன்னுகரங

இுநபதது இரஙண்ட வைுநட்களிளுககு முன் நானும் 
நணபர்ளிள ச்லுநம் திுநகவையாறறில் 
நகடசசபறறை தியாளிய்யர் உறெவைததுககுப 
ியபாயிுந்ியதனாம். ளிாவிரப ப்ததுகறையில் 



இறை்கக ஸ்நானைம் சசெய்து சசளிாண்ுந்தனியபாது, 
நாகல்து சசவைளகளகளிாரஙர்ளிள தனணணரல் 
இறை்கக முளிம் ளிழுவிக சசளிாண்ுநபபகதனக 
ளிணியடாம்.

சசதனன்கனையும், வைாகழயும் மண்ய ளிாவிரக 
ளிகரஙுச சழ்நிகலயில், ெீடகட ளிகள்தன 
ெ்ககீதனகளிாரஙர்ளிளுககும், விபூதி பூச்ய 
ரஙச்ளிர்ளிளுககுமிகடியய அ்தன சசவைளகளக 
ளிாரஙர்ளிள ெறறும் சசபாுநததனமில்லாதனவைர்ளிளாய்க 
ளிாணப பீடடனைர். ச்றிது ியநரஙம் அவைர்ளிகளியய 
உறறுப பார்ததுக சசளிாண்ுந்ியதனன்.

"என்னை பார்ககிறர்ளிள?" என்று ியளிீடடனைர் 
நணபர்ளிள.



"இ்தன இடததில் இவைர்ளிகளக ளிாும்ியபாது 
விச்ததிரஙமாயிுநககறைது" என்ியறைன்.

"நம்முகடய ளிர்நாடளி ெ்ககீதனததின் சசபுநகம 
அததனகளியது. சசவைலிநாீட்டகளிாரஙர்ளிகளயும் 
ளிவைர்்திழுககும் ெகதி வைாய்்தனது!" என்றைார் 
நணபர்ளிலில் ஒுநவைர்.

"ஒுந வைுநடம் தியாளிய்யர் உறெவைதகதன 
சசவைலிநாீட்ியலியய சசளிாண்ட ியபாய் 
நடததினைால் எபப் இுநககும்?" என்ியறைன்.

"சசரஙாம்ப ியவை்ககளியாளிததனான் இுநககும். 
அதுவும் இம்மாதிர ஒுந நதிகளிகரஙயில் நடததன 
ியவைண்டம். அ்கியளி தியாளிய்யுநககு ஒுந ியளிாயில்
ளிீட் அ்தனுச ெ்நிதியில் அ்தன நாீடடவைர்ளிளும் 
நாமும் ியெர்்து உீடளிார்்து பஞ்ெரஙதனைக 



கீர்ததனனை்களிள பாட ியவைண்டம்" என்றைனைர் 
நணபர்ளிள.

அிவவைளவுதனான்; சசவைறும் வைாகய சசமல்லும் என் 
ியபான்றை எழுததனாளர்ளிளுககு அவைல் ஒன்று 
ககடததனால் ியபாதனாதனா? அதிருந்து என் 
ளிறபகனைகய ஒடவிீடியடன். அது 
எ்கசசளில்லாியமா சுறறி அகல்தனது. 
என்சசனைன்னைியவைா எணண்களிசசளல்லாம் 
உுநசசவை்டகளித சசதனாட்ககனை. முழு நீள 
நகளிுசசுகவைத சசதனாடர் ஒன்று எழுதன 
ியவைண்டசசமன்று பல ஆண்டளிளாளி 
ஆகெபபீட்டக சசளிாண்ுந்தன லீடச்யம், 
ளிகடச்யாளிக ளிாரயததில் நிகறைியவைறைப ியபாகறை 
ளிாலம் வை்துவிீடடது என்பகதன உணர்்தனியபாது 
உளளம் உறொளிததில் மிதன்தனது.

அ்டததன ளிணியம, ளிாவிரக ளிகரங, ளிர்நாடளி 
ெ்ககீதனம் எல்லாம் இரஙணடாம் பீடெமாக 



வி்டகன்றைனை. சசதனாகலவில் ியஷஷக ச்ன்னை 
சசமளலானைாவின் நாதனஸ்வைரங இகெ ஒரததுக 
சசளிாண்ுநககறைது. அ்தன ஒரியய என் 
ளிறபகனைககுப  பன்னைனணயாளிவும் அகம்து 
வி்டகறைது. மறு நிமிடியம மானைசீளிமாளி 
சசவைலிநா்டளிளுககுப பறககியறைன். நான் 
ியபாகுமிட்களிளுகசசளில்லாம் அ்தன நாதனஸ்வைரங 
இகெயும் சசதனாடர்்து வை்துசசளிாணியட 
இுநககறைது.

ச்றுளிகதனளிள எழுதனலாம்; சசதனாடர் ளிகதனளிள 
எழுதனலாம். நகளிுசசுகவை சசபாுந்திய ச்றுச்று 
ளிகதனளிளும், ளிீட்டகரஙளிளும் கூட எழுதனலாம். பல
ியபர் எழுதியிுநககறைார்ளிள. எழுதி சசவைறறியும் 
ளிண்ுநககறைார்ளிள, ஆனைால் நகளிுசசுகவையுீடன் 
கூ்ய நீணட சசதனாடர் ளிகதனளிியளர், சசதனாடர் 
ளிீட்டகரஙளிியளா எழுதுவைது அிவவைளவு எலிதனல்ல. 
தனமிழில், ளில்கயும்,எஸ்.வி.வி.யும் 
எழுதினைார்ளிள. அவைர்ளிளுககுப  பன்னைர் 
நகளிுசசுகவையுடன் எழுதுபவைர்ளிள 
அரதனாகவிீடடார்ளிள.



முழு நீள நகளிுசசுகவைத சசதனாடர் ளிகதன ஒன்று 
எழுதனியவைண்டசசமன்றை ஆகெ சசவைகு ளிாலமாளி 
என்னில் இுந்து வை்தனது. அதனறகுரய 
திறைகமயும், ளிாலமும் வைரஙியவைணடாமா?

"எகதனப பறறி எழுதுவைது? எபப் எழுதுவைது?" 
என்றை ளிவைகலயிியலியய ளிாலம் ியபாய்க 
சசளிாண்ுந்தனது.

இ்தனுச ெமயததில்தனான் வைால்ீட ்ஸ்னி தனயாரததன 
‘ஆபசசெணீட கமணடீட புசசரஙாபஸபன்ர்’ என்னும் 
ஆ்ககலப படம் சசென்கனைககு வை்தனது. அ்தன 
முழு நீள நகளிுசசுகவைப படதகதன இுநமுகறை 
ளிண்ட ளிலிதியதனன். படம் முழுவைதும் ச்ரதது 
ரஙச்ககும்ப்யாளி அ்தனப படததில் அபப் 
என்னைதனான் இுநககறைது என்று ியயாச்தியதனன். 
விஷஷயம் அபப் ஒன்றும்  பரஙமாதனமாளி இல்கல. 
ஒுந புசசரஙாபஸபன்ர் தனம்முகடய விஞ்ிானைத 
திறைகமயால் ‘பஸபளபபர்’ (Flubber) என்னும் 



பறைககும் ரஙபபகரஙக ளிண்ட ப்ககறைார். 
அ்டததனப்யாளி, அகதன கவைததுக சசளிாண்ட 
பறைககும் ியமாீடடார் தனயாரஙாகறைது.  பன்னைர், 
அதனறகு ியவைண்ய பலெம்பவை்களிகளப புகுததி, 
நகளிுசசுகவை நிளிழ்ுசச்ளிளாககப பார்பியபாகரஙப 
கபததியமாளி அ்தது வி்டகறைார். நடகளிாதன ஒுந 
விஷஷயதகதன மிகளிபப்டததிக கூறி, அதில் 
தனம்முகடய ளிறபகனைகய எபப் எல்லாியமா 
ஓடவிீட்ுநககறைார்!

‘தனமிழிலும் இபப் மிகளிபப்டததிக கூறைககூ்ய
நகளிுசசுகவைக ளிகதன ஒன்று எழுதன மு்யுமா? 
இம்மாதிர அதனறகு ஒுந விதது ககடககுமா?’ 
என்றை ஏறகளிம் உணடாயிறறு. என் ஏறகளிம் 
வீணியபாளிவில்கல. அ்தன விதது 
திுநகவையாறறில் ககடததனது!

‘நம் ஊர்க ளில்யாணம் ஒன்கறை சசவைலிநாீட்ல் 
நடததினைால் அ்தன நாீடடவைர்ளிள அகதன எபப் 



ரஙச்பபார்ளிள?’ திுநகவையாறறில் 
சசவைளகளகளிாரஙர்ளிகளக ளிணடியபாது நமககுக 
ககடததன ியவை்ககளியும், தனமாஷஷும் 
அசசமரகளிாவில் நம் ளில்யாணதகதன 
நடததுகறைியபாது அவைர்ளிளுககு ஏறறபடலாம் 
என்று ியதனான்றியது. அ்தன எணணம்தனான் 
வைாஷி்கடனில் திுநமணததுககு விததனாளி 
அகம்தனது.

நம் ளில்யாணததில் உளள விஷஷய்களிகள 
ஒன்றுவிடாமல் நுுகளிமாளிக ளிவைனிததுக 
ளிீட்டகரஙளிளாளி எழுதினைால் அதுியவை மிளிுச 
சுகவையுளள ஒுந ளிீட்டகரஙத சசதனாடரஙாளி 
அகமயும். அபப்யிுநகளி நம்முகடய 
ளில்யாணியம அசசமரகளிாவில் நடபபதனாளிக 
ளிறபகனை சசெய்தனியபாது அதில் பல 
ியவை்ககளிளிளுககும், ‘தனமாஷ’ளிளுககும் 
இடமிுநபபதனாளி ஊககளி மு்்தனது.



திுநகவையாறறிருந்து திுநம் ப வைுநகறைியபாது 
இியதன ச்்தனகனைதனான். நம் நாீட்ல் ஒுந 
ளில்யாணதகதன நடததி மு்பபசசதனன்றைாியல 
சசபுநம்பா்ட பட ியவைண்யிுநககறைது. ஜாதனளிப 
சசபாுநததனம், பண விவைளிாரஙம், ெம்ப்திுச ெணகட 
ியபான்றை எததனகனைியயா விஷஷய்களிகளுச 
ெமாலிகளி ியவைண்யிுநககன்றைது. 
அசசமரகளிாவுககுப ியபாய் ஒுந ளில்யாணதகதன 
நடததியாளி ியவைண்டியம என்று நிகனைததன ியபாது 
ஒுந சசபுநம் ளிவைகல என்கனைக ளிிவவிக 
சசளிாணடது. உணகமயாளிியவை ளில்யாணம் 
சசெய்யப ியபாகறைவைர்ளிளுககுக கூட அிவவைளவு 
ளிவைகல இுந்திுநகளிாது!

இ்தன நகளிுசசுகவைத சசதனாடர் ‘ஆனை்தன விளிட’னில்
பதிசசனைாறு வைாரங்களிள சசவைலியாயிறறு. 
வைாெளிர்ளிள இதனறகு அலிததன வைரஙியவைறபு பறறிுச 
சசொல்லத ியதனகவையில்கல.



இ்தனக ளிகதனயின் சசவைறறிககுப பாதிக ளிாரஙணம் 
திுந. ியளிாபுலுவின் ச்ததிரங்களிளதனான். உயிுநளள 
அவைுநகடய ச்ததிரங்களிள வைாெளிர்ளிகள 
வைாஷி்கடன் நளிுநகியளி அகழததுுச சசென்று என் 
ளிறபகனைகசசளில்லாம் நிஜ உுநவைம் தன்து ியநுநககு
ியநர் ளிாணபது ியபான்றை  பரஙகமகய ஏறறப்டததித 
தன்தனனை. அவைுநககு என் நன்றி.

---- ொவி



அததியாயம் 1. வைா

அசசமரகளிாவிலுளள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரன் 
நாததனனைார் சசபண ியலாரீடடாவும், நியயார்க 
நளிரல் உளள யுசசனைஸ்ியளிா ஸ்தனாபனைததில் 
பனணபுரயும் மின்ஸ் மர்ததியின் மளிள 
வைெ்தனாவும் ளிலாொகலத ியதனாழிளிள. 
இகண பரயா ச்ியநகதிளிள. கீியழ தன்டகக 
விழுவைதனாயிுந்தனால் கூட, இுநவைுநம் ியெர்்தனாற 
ியபால் ியபச் கவைததுகசசளிாண்டதனான் 
விழுவைார்ளிள. வைெ்தனாவுககு ொகசசலீட என்றைால் 
உயிர். ியலாரீடடாவுககு ‘ளிமர்ளிீட’ என்றைால் 
‘கலபஸப’ !

"ளிமர்ளிீட சசவைர கநஸ் ! ஐ கலக இீட சசவைர முச! 
இ்ககலீஷ ியநம் ியபாலியவை இுநககறைது" என்று 



சசொல்ருச சசொல்ர மகழ்்து ியபாவைாள 
ியலாரீடடா !

வைெ்தனா, கும்பியளிாணததிலுளள தனன் 
சசபரயபபாவுககு சசலீடடர் எழுதி, ்ன் 
்ன்னைாளிக ளிமர்ளிீட்டளிகள நியயார்ககுககுத 
தனுநவிதது ியலாரீடடாவிடம் சசளிா்டபபாள. அ்தன 
கபததியகளிாரஙப சசபண, ஆகெியயா்ட 
ளிமர்ளிீட்டளிகள வைா்ககத தின்றுவிீட்ட 
வைெ்தனாவுககு விகல உயர்்தன ொகசசலீட்டளிளாளி 
வைா்ககக சசளிா்டததுக சசளிாண்ுநபபாள!

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரன் நாததனனைார் ியளிதனரன் 
ஹஸ்சசபணீட ஹார ஹாபன்ும், கும்பியளிாணம் 
்.ியளி.மர்ததியும் ஒியரங ஆபீஸில் உததிியயாளிம் 
பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர். அதனனைால் 
ியளிதனரனுககும், மர்ததியின் மகனைவி 
ியலாெனைாவுககும் நீடபு ஏறறபீடடது. அ்தன நீடபு, 



‘நாசசளாுந ்ரஙஸ்ன்ும் சசபாழுசசதனாுந 
பவுடுந’மாளி வைளர்்து சசளிாண்ுந்தனது.

ஒுந ெமயம் ியளிதனரனின் நாய் இறை்து 
ியபானைியபாது மின்ஸ் மர்ததி மன்று நாள 
ைீட்டக ளிாததனாள! அகதனபியபாலியவை மின்ஸ் 
மர்ததியின் பனைாரஙஸ் பீட்டப புடகவை ொயம் 
ியபாய்விீடடது என்பகதன அறி்தன ியளிதனரன் துகளிம்
விொரகளி வை்தனாள.

மின்ஸ் மர்ததி அ்களி் சசமீடரஙாஸ் ஸ்ியடீட்ன்
அழகு பறறி ியளிதனரனிடம் அள்து வி்டவைாள.

"எ்களிள சசதனன்னி்தியாவில் சசதனன்கனை மரங்களிள 
சசரஙாம்ப ஒெததி. நியயார்க 
‘ஸ்களிஸ்கியரஙபபர்’ளிகளப ியபாலியவை 
உயரஙமாயிுநககும். மரஙததின் உுசச்யில் இளநீர்க 



ளிாய்ளிள இுநககும். அ்தனக ளிாய்ளிளுககுள 
வைாீடடர் இுநககும். அ்தன வைாீடடர் சசரஙாம்ப 
ஸ்வீீடடாயிுநககும்" என்பாள.

"அபப்யா! அிவவைளவு உயரஙததில் ியபாய் 
அ்தனக ளிாய்ளிகள எபப் எ்டபபார்ளிள? 
ஒிவசசவைாுந மரஙததுககும் ‘ரபஸபீட’ இுநககுமா?" 
என்று வியபபுடன் விொரபபாள ியளிதனரன்.

மின்ஸ் மர்ததி ச்ரததுக சசளிாணியட, "ரபஸப்டம் 
இுநகளிாது, ப்களிீட்டம் இுநகளிாது. எ்களிள 
ஊரல் மனிதனர்ளிியள மளமளசசவைன்று மரஙததின் 
உுசச்ககு ஏறறிப ியபாய்வி்டவைார்ளிள" என்பாள.

"இஸ் இீட? ஒணடர்பஸபுல் 
ஆுசெரயமாயிுநககறைியதன!" என்பாள ியளிதனரன்.



"நீ ஒுந தனடகவை சசமீடரஙான்ுககு வை்து பாியரஙன். 
அசசதனல்லாம் ியநரல்தனான் பார்களி ியவைண்டம். 
சசொல்ரத சசதனரயாது" என்றைாள மின்ஸ் மர்ததி.

"எனைககும் சசமீடரஙான்ுககு வைரங ியவைண்டம் என்று 
சசரஙாம்ப நாளாளி ஆகெதனான். அதனறகு நீதனான் 
ஏறதனாவைது ஒுந வைழி சசெய்ய ியவைண்டம்" என்பாள 
ியளிதனரன்.

"அ்டததன மாதனம் என் டாீடடர் வைெ்தனாவுககு 
டாஞ்சரல் ியமியரஙஜ. கபயனுககு சசடல்ர 
சசெகரஙியடரயீட்ல் ியவைகல. நீ, உன் 
ஹஸ்சசபணீட, உன் டாீடடர் மவைுநம் வை்து 
வி்ட்களிியளன்" என்றைாள மின்ஸ் மர்ததி.



"ஷஷயர்! ஷயர்!" என்றைாள ியளிதனரன்.

‘டாஞ்சர்’ என்றைதும், ியளிதனரன் மளிள 
ியலாரீடடாவுககுுச ெ்ியதனாஷஷம் தனா்களிவில்கல. 
அவைள வைெ்தனாவின் மலமாளி டாஞ்சர் பறறி 
ஏறறளினைியவை நிகறையக ியளிளவிப பீட்ுநககறைாள. 
டாஞ்சரல் வீதிளிள சசரஙாம்பக குறுளிலாளி 
இுநககும். இரஙண்ட ியபர் எதிர் எதிரஙாளி 
வை்துவிீடடால், அவைர்ளிலில் ஒுநவைர் 
இன்சசனைாுநவைகரஙக குனியுச சசொல்ரப ‘புசகெக 
குதிகரங’ தனாண்க சசளிாண்டதனான் 
ியபாளிியவைண்டம். ‘கரீன் ஹார்ஸ் ஜம் ப்க’ 
பார்பபதனறகு சசரஙாம்ப ியவை்ககளியாளி இுநககும்! 
டாஞ்சர் சசடம் பள சசவைர  பக சசடம் பள! 
சசடம் பலிலுளள ‘புல்’ சசவைர சசவைர  பக. 
ியளிாபுரஙததின் நிழல் கீியழ விழாது. தினைம் தினைம் 
விழு்து சசளிாண்ுந்தனால் அதனறகு பலததன ளிாயம்
ஏறறப்டம் என்பதனறளிாளி ச்ற பளிள அிவவைாறு 
ளிீட்யிுநககறைார்ளிள.



டாஞ்சர் பஸ பளவைர் - பஞ்ுச (ளிதனம்பம்), ியளிஷஷுநீட
(மு்திரப புநபபு), அம்பரஙல்லா ச்ல்ரஸ் 
(குகட மிளளிாய்), சசதனுநப புழுதி (ியரஙாீட-டஸ்ீட) 
எல்லாம் சசரஙாம்ப ியபமஸ்!

டாஞ்சர் என்றைதும் ியலாரீடடாவுககு இிவவைளவு 
விஷஷய்களிளும் ிாபளிததுககு வை்தனனை. 
டாஞ்சகரஙப பார்களி ியவைண்டசசமன்றை ஆகெ 
ஒிவசசவைாுந நாளும் அவைள  படரகய உ்தித 
தனளலியது. அதனனைால் இரஙாத தகளிம் இல்லாமல் 
ியபாய் விடியவை, பளிரியலியய உறை்ககக 
சசளிாண்ுந்தனாள.

"வைன்ணடா! உன் ியமியரஙஜுககு நான் டாஞ்சர் 
வைரஙப ியபாகியறைன். அ்கியளி ியளிாளினைீட ீடரீ, 
சசடம் பள டவைர் பார்களிப ியபாகியறைன்! ஒுந 
ொகசசலீட டபபா நிகறைய ‘ியரஙாீட- டஸ்ீட’ கட 
அகடததுக சசளிாண்ட வைரஙப ியபாகியறைன். எனைககு 
ியரஙாீட-டஸ்ீட என்றைால் சசரஙாம்பப  ப்ககும். 



நியயார்க ஸி் சசரஙாம்ப சசரஙாம்ப ஒர்ஸ்ீட! இ்கியளி
ியரஙாீட-டஸ்ீடியட ககடபபதில்கல. டாஞ்சர் 
ஸி் தனான் ஜார!" என்றைாள!

மறுநாியள, மர்ததி தனம்பதியர், தன்களிள மளிள 
வைெ்தனாவுடன் ியளிதனரகனையும், அவைள 
கு்டம்பததனாகரஙயும் ளில்யாணததுககு 
அகழபபதனறளிாளி அவைர்ளிள வீீட்டககுுச 
சசென்றிுந்தனனைர்.

"நா்களிள அ்டததன வைாரஙியம சசமீடரஙான்ுககுப 
புறைபபடப ியபாகியறைாம். முகூர்ததனததுககு நீ்களிள
மவைுநம் அவைச்யம் டாஞ்சர் வை்துவிட 
ியவைண்டம். சசமீடரஙாஸ் ஏறர்ியபார்ீட்ருந்து 
உ்களிள மவைகரஙயும் டாஞ்சுநககு அகழததுுச 
சசெல்ல எ்களிள ளிார் ளிாததிுநககும்" என்று கூறி, 
ஹார ஹாபஸிடம் முகூர்ததன அீடெகதனயும், 
மஞ்ெள நிறைக ளில்யாணப பததிரகளியும் 
சசளிா்டததனார் மர்ததி.



‘ஒ எஸ்! வித பசசளஷஷர்!’ என்று சசொல்ரக 
சசளிாணியட, ஹாபஸ் அ்தனுச ச்வைபபு நிறை 
அீடெகதனயில் நாகல்கதன எ்டதது வைாயில் 
ியபாீட்டக சசளிாணடார்.

அகதனக ளிணடியபாது மர்ததி கு்டம்பததனாுநககுுச 
ச்ரபபு வை்துவிீடடது!

"அீடெகதனகயத தின்னைக கூடாது. அது 
ம்களிளளிரஙமானை ச்ன்னைம். அகதன எ்களிாவைது 
ளிணனணல் ப்டகறை இடமாளி ஒரடததில் 
கவைததிுநகளி ியவைண்டம். அபியபாதுதனான் 
அகதனப பார்ககும் ியபாசசதனல்லாம் ளில்யாணம் 
என்கறை ிாபளிம் வைுநம். முகூர்ததனததுககுப ியபாளி
ியவைண்டம் என்பகதன அது நிகனைவுப்டததிக 
சசளிாண்ுநககும்" என்றைார் மர்ததி.



"ஒ, சசவைரகுீட ஐ்யா" என்றைார் ஹார ஹாபஸ்.

மின்ஸ் மர்ததி கு்ககுமப பரஙனணயில் 
கவைததிுந்தன கு்ககுமதகதனக ியளிதனரனிடம் 
நீீட்னைாள. ியளிதனரன் அகதன எ்டதது சசநறறியில் 
இீட்டக சசளிாணடாள. வைெ்தனா ெரகளி ியபாீடட 
பீட்டப பாவைாகடயும், தனாவைனணயும் அனண்து 
‘அீடரஙாக்’ வைாயிுந்தனாள. ியலாரீடடாவுககு 
அ்தனப பாவைாகடயும், தனாவைனணயும் சசரஙாம்பப 
 ப்ததிுந்தனனை. தனான் அகதன அனண்துசசளிாளள 
ியவைண்டசசமன்று  பரயபபீடடாள. ‘கலபஸப’ 
ியதனாழி ‘கலக’ பணும்ியபாது, வைெ்தனா சும்மா 
இுநபபாளா? தனன்னுகடய பாவைாகடகயயும், 
தனாவைனணகயயும் அவைலிடம் சசளிா்டததுக ளிீட்க 
சசளிாளளுச சசொன்னைாள. பதிலுககு 
ியலாரீடடாவின் ளிவுகனை வைா்ககத தனான் 
அனண்து சசளிாணடாள.



பாவைாகட தனாவைனண அனண்து வை்தன 
ியலாரீடடாவுககு, வைெ்தனா ெவுர கவைததுப 
 பன்னி,  புசியொடா ியபாீட்ட சசநறறியில் 
கு்ககுமதகதனயும் இீடடாள.

"உன்கனைப பார்ததனால் சசவைளகளகளிாரஙப 
சசபணணாளிியவை ியதனான்றைவில்கல. நீதனான் 
ளில்யாணததில் எனைககுத ியதனாழியாளி இுநகளி 
ியவைண்டம்" என்றைாள வைெ்தனா.

"நான் ியதனாலியாளி இுநகளி ியவைண்டசசமன்றைால், 
நாள ஒன்றுககு ஒுந பாஸ்சசளிீட ளிமர்ளிீட 
தனரஙியவைண்டம்" எனைககு என்றைாள, ியலாரீடடா.

"ளிமர்ளிீட என்னை? நல்ல ளிமறைாதன ளிீடடாளிியவை 
வைா்ககத தனுநகியறைன்" என்றைாள வைெ்தனா.



ியலாரீடடாவுககுத ியதனாழி என்று சசொல்லத 
சசதனரயவில்கல. ‘ழி’ என்றை எழுதகதன அவைளால் 
உுசெரகளி மு்யவில்கலயாகளியால், ‘ியதனாலி 
ியதனாலி’ என்ியறை சசொல்ரக சசளிாண்ுந்தனாள. 
ஒுநநாள முழுவைதும் வைெ்தனா ியலாரீடடாவின் 
வீீட்ல் தன்கக, ‘ழ ழா ழி ழ ’ ளிறறுக சசளிா்டததும்,
அவைளுககுத ியதனாழி என்று சசொல்லத சசதனரயாமல்
ியபாளிியவை, "எனைககு நீ ியதனாலியாளிியவை 
இுந்துவி்ட - பரஙவைாயில்கல. எனைககு "லி" 
சசொல்ல வைுநம். ஆகளியால் நான் உன்கனைத 
ியதனாலி என்ியறை கூப ப்டகியறைன்ு” என்றைாள.

"டாஞ்சரல் ‘ியபார்’ அ்ததனால் என்னை சசெய்கறைது
வைன்ணடா? என்று ியளிீடடாள ியலாரீடடா.

"நாம் இுநவைுநம் ியொழி கவைததுக சசளிாண்ட 
பல்லா்ககுழி ஆடலாம்" என்றைாள வைெ்தனா.



"ஒ, ியொலி,... பல்லா்ககுலி! எனைககு அது 
வைரஙாது."

"ெர ெர; ‘ழ’ வைரஙாதன விகளயாீடடாளிப பார்தது 
உனைககுுச சசொல்ரத தனுநகியறைன், 
ளிவைகலபபடாியதன!" என்றைாள வைெ்தனா. -

்.ியளி.மர்ததி, அவைர் மகனைவி ியலாெனைா, மளிள 
வைெ்தனா மவைுநம் அ்டததன வைாரஙியம 
இ்தியாவுககுப புறைபபீட்ட விீடடார்ளிள. 
ஹாரஹாபஸ், ியளிதனரன், ியலாரீடடா மவைுநம் 
நியயார்க விமானை கூடததுககு வை்து அவைர்ளிகள 
வைழி அனுப ப கவைததனார்ளிள.



அபபுறைம் பதது நாீடளிள ளிழிதது, ஹாபஸ் 
தனம்பதியுநம் அவைர் மளிளும் ளில்யாணததுககு 
வை்து ியெர்்தனார்ளிள.

டாஞ்சரல் நாலுநாள ளில்யாணம் தனடபுடல் 
பீடடது. ஹாபஸ் கு்டம்பததனாுநககுத தனனி ஜாகளி
ஏறறபா்ட சசெய்யபபீட்ுந்தனது. நாலு நாளும் 
ியளிதனரன் ளிவுன் அனணயவில்கல. பதிசசனைீட்ட 
முழம் பீட்டபபுடகவைதனான். ியலாரீடடாவுககுப 
பாவைாகட தனாவைனணதனான். ஹாபன்ுககு ியவைஷ் 
அ்களிவைஸ்திரஙம் தனான்.

நீளமானை அ்தனப பீட்டப புடகவைகயக 
ியளிதனரனுககுக சசளிாசுவைம் கவைததுக ளிீட் 
வி்டவைதனறகுள வைெ்தனாவின் அதகதனககுப 
சசபுநம்பாடாகவிீடடது. அகதனக ளிீட்க 
சசளிாணட ியளிதனரன் நடகளித சசதனரயாமல் தன்டககத 
தன்டகக விழியவை, ‘வீல் ியெர்’ வைரஙவைகழதது, 
‘ியபாரியயா ியபஷஷணீட’ ியபால் அதில் 



உீடளிார்்தனப்ியய அ்களி்ககு ியபாய்க 
சசளிாண்ுந்தனாள. எல்லாப சசபணளிளும் 
அவைகள "ியளிதனரன் மாமி, ளிாப ப 
ொப பீடடீர்ளிளா? நியயார்க மாமி, மஞ்ெள பூச்க 
குலிதைர்ளிளா?" என்று ஓயாமல் விொரததனப்ியய
இுந்தனார்ளிள. சும்களிரப 
 பரஙார்ததனகனையின்ியபாது, எல்லாப 
சசபண்டளிியளா்டம் ியெர்்து அ்தன நியயார்க 
மாமிகயயும் உீடளிாரங கவைகளிாதன குகறைதனான்!

ஹார ஹாபஸ் ளிாமிரஙாகவைத ியதனாலில் மாீட்க 
சசளிாண்ட, ளில்யாணுச ெட்ககுளிலிியலியய 
ளிணும் ளிுநததுமாயிுந்து படம் எ்டபபதும், 
குறிபபுளிள எழுதிக சசளிாளவைதுமாயிுந்தனார். 
நாதனசுரங வைாததியம், தனவில், ஜால்ரஙா, சசதனன்னை்க 
கீறறுப ப்தனல், ஒமப புகளி, வைாகழ மரஙம், தனாருச
ெரங்ட, அம்மிகளில், அுந்தனதி, முநதனானண, ளிண 
கம, இததனகனையும் பறறிக ியளிளவிியமல் 
ியளிளவியாளிக ியளிீட்டக குறிபபு எ்டததுக 
சசளிாணடார். ச்ல ெமயம் அவைர் குறிபசசபழுதிக 
சசளிாணியட ஒிவசசவைாுந இடமாளிப 



ியபாகறைியபாது, அவைர் ளிீட்யிுந்தன பஞ்ெ ளிுசெம் 
ியவைஷ்  பன்பகளிமாளி அவிழ்்து, 
தனகரஙசசயல்லாம் சசபுநககக சசளிாணியட ியபாகும். 
ியவைஷ் அவிழ்்தனதுகூடத சசதனரயாமல் 
அவைர்பாீட்டககு ஒ்க சசளிாணியடயிுநபபார். 
அ்களி் அவிழ்்து ியபாகும் பஞ்ெ ளிுசெதகதன 
எ்டததுுச சசெுநகவி்டவைது ொததியமில்லாமல் 
ியபாளிியவை, அவைர் ியபாகறை இடததுக சசளில்லாம் 
அவைர் பஞ்ெ ளிுசெதகதனப  பன்னைாியலியய துககப 
 ப்ததுக சசளிாண்ட சசெல்லத தனனியாளிியவை ‘ியபஜ 
பாய்’ (உகட தனா்கக) ஒுநவைகனை நியமிதது 
விீடடார்ளிள!

*****

"வைாகழ மரஙம் என்பது டாஞ்சரல் நிகறையப 
பயிரஙாகறைது. அதனனைால் அவைறகறை சசவைீட் வை்து 
ப்தனல் முழுவைதும் ளிீட்வி்டகறைார்ளிள. வைாகழ 
இகலளிகளுச ொப ப்டவைதனறகு 



உபியயாகககறைார்ளிள. ளிாய்ளிகள சசவைீட்ுச 
ெகமதது வி்டகறைார்ளிள. வைாகழப பீடகடளிலில் 
இுந்து நார் என்னும் ஒுநவைகளி ‘தசசரஙீட’ 
தனயாரதது அதில் பூதசசதனா்டககறைார்ளிள. 
வைாகழககும் பூ உண்ட. ஆனைால், அ்தனப பூகவைத
தனகலயில் ச்க சசளிாளவைதில்கல.

ளில்யாணததுககு முதனல் நாள ‘ஜான் வைாெம்’ என்றை 
சசபயரல் ஒுந ‘பசசரஙாசசன்ஷஷன்’ நடககறைது. 
அபியபாது ‘ பகரஙீட கரம்’ ன்ூீட அனண்து 
சசளிாளகறைார். இ்தன "பஸப்கஷஷ"னின்ியபாது 
மாப பளகள ஆ்ககல முகறையில் ்ரஙஸ் சசெய்து 
சசளிாளவைதனால் ஒுநியவைகள இகதன ‘ஜான் வைாெம்’ 
என்று ஆ்ககலப சசபயரியலியய 
குறிப ப்டகறைார்ளிியளா, என்னைியவைா?

ஜான்வைாெம் என்பது  பளகளகய மீட்டம் ளிாரல் 
ஊர்வைலமாளி அகழததுுச சசெல்லும் ஒுந 
‘ப்கஷஷன்’. ப்துகளிளும், நணபர்ளிளும் ளிாகரஙுச 



சழ்்து சசளிாண்ட சசமதுவைாளி நட்து 
சசெல்கறைார்ளிள. எல்ியலாுநககும் முன்னைால் 
நாதனசுரஙகளிாரஙர்ளிள ியபாகறைார்ளிள. தனவில் என்பது 
‘ட பள சசஹடீட இன்ஸ்ீடுநசசமணீட’. இகதன 
வைாச்பபவைுநககுக கு்டமி உண்ட. இவைர் ஒுந 
பகளிதகதன ‘ஸ்்க’ளிால் ‘பீீட’ சசெய்து சசளிாண்ட, 
மறுபகளிதகதனக களியால் அ்ககறைார். எபப் 
அ்ததனாலும் தனவில் கழி்து ியபாவைதில்கல. 
தனார ளிீட்டம் ியநரஙததில் ச்லர் ஆளளிாீட் 
விரஙகல ியவைளிமாளி ஆீட் இவைகரஙப 
பயமுறுததுகறைார்ளிள. உடியனை தனவில்ளிாரஙர் 
பய்து ‘டமடம’ என்று தனவிகலக சசளிாீட் 
முழககுகறைார். அபியபாது இவைுநகடய கு்டமி 
அவிழ்்து ியபாகறைது. உடியனை வைாச்பகப 
நிறுததிவிீட்டக கு்டமிகயக ளிீட்க 
சசளிாளகறைார். இவைுநககுக கு்டமி 
ளிீட்டவைதனறசசளின்று தனனி ஆொமி ியபாட 
ியவைண்டம்.

மணப சசபண என்பவைள, தனகலகயக 
குனி்தனப், எ்ியநரஙமும் தனகரஙகயப 



பார்ததனப்ியய இுநககறைாள. அவைள எகதனியயா 
சசதனாகலததுவிீட்டத ியதன்க சசளிாண்ுநபபவைள 
ியபால் ியதனான்றுகறைது. இதனனைால் 
பஸியபாீடியடாவில் அவைள முளிம் ெரயாளி 
விழுவைதில்கல. மணமளினுககும், 
மணபசசபணுககும் முன்னைால் ‘ியஹாமம்’ 
சசெய்யபப்டகறைது. ‘ெமிதது’ எனைபப்டம் 
குுசச்ளிலில் சசநய்கய ஊறறி ‘ஸ்ியமாக’ 
உணடாககுவைதனறகு ியஹாமம் என்கறைார்ளிள. 
சசநய்கய ியஹாமததில் சசளிாீட் வீணாககுவைது 
ியநுநஜககுப  ப்களிவில்கல. எனைககு சசநய்ியய 
 ப்களிவில்கல. இ்தன ‘ஸ்ியமாக’ சுறறி 
உீடளிார்்திுநபபவைர்ளிலின் ளிணளிலில் புகு்து 
எருசெகல உணடாககுகறைது. ளில்யாண 
மணடபததில் ியஹாமம் நடககறை முறறைததில் 
சசதனாழிறொகலளிலில் உளளதுியபால் ஒுந புகளி 
ியபாகக ளிீட், புகளிகய ியமியல 
அனுபபுவைதனறகு ஏறறபா்ட சசெய்ய ியவைண்டம்.

மணபசசபண தனார ளிீட்க சசளிாளவைதனறகு 
முன்னைால், கூகறைுச ியெகல ளிீட்க சசளிாளகறைாள.



ஆ்ககலததில் இகதன ‘Roof Saree’ என்று 
கூறைலாம். மணப ப்தனரல் எல்ியலாுநம் 
ெபபணம் ியபாீட்டக சசளிாண்ட மனணகளிணககல் 
உீடளிார்்திுநககறைார்ளிள. இவைர்ளிளுகசசளில்லாம் 
தனீடெகண என்கறை ‘பூர’ வைழ்களிபப்டகறைது. 
அதனாவைது ஒுந ரபாய், இரஙண்ட ரபாய் ‘்பஸ்’ 
தனரஙபப்டகறைது. இ்தியாவில் ியவைகல 
சசெய்யாமல் சும்மா உீடளிார்்து 
சசளிாண்ுநபபவைர்ளிளுகசசளில்லாம் பணம் 
தனுநகறைார்ளிள. இது சசளிாஞ்ெம் ளிண்களித தனகளிது. 
ஆனைாலும் ெபபணம் ியபாீட்ட உீடளிாுநம் 
ளிகலயில் இ்தியர்ளிள வைல்லவைர்ளிளா 
யிுநககறைார்ளிள. இிவவைளவு ியநரஙமாளி மணப 
ப்தனரல் உீடளிார்்திுநபபவைர்ளிள, உடியனை 
ொபபாீட்டககும் அியதன ியபாஸில்தனான் 
உீடளிாுநகறைார்ளிள. இது எபப்ததனான் 
அவைர்ளிளால் மு்கறைியதனா, சசதனரயவில்கல. 
இபப்ுச ெபபணம் ியபாீட்ட உீடளிார்்து 
சசளிாண்ுநபபதனறளிாளி அவைர்ளிளுககு இரஙண்ட 
ரபாயும் சசளிா்டகளிலாம், இுநநறு டாலுநம் 
சசளிா்டகளிலாம்.



ப்தனரல் கூ்யிுநபபவைர்ளிள எ்ியநரஙமும் 
‘ெளெள’சசவைன்று ியபச்க சசளிாண்ுநககறைார்ளிள. 
அததுடன் ஸ்திரீளிள புதுப புடகவைளிகளக 
ளிீட்க சசளிாண்ட, குறுககும் சசந்டககும் 
அகலயும்ியபாது உணடாகும் ‘ெரஙக ெரஙக’ என்றை 
புடகவைுச ெததனம் ியவைறு. இதனனைாசசலல்லாம் 
ம்திரங ெததனம் நம் ளிாதில் ெரயாளி விழுவைதில்கல.

தனார ளிீட்டம்ியபாது மணபசசபண தனன் 
தன்கதனயின் ம்யில் உீடளிார்்து சசளிாளகறைாள. 
மணமளின், மகனைவியாளிப ியபாகறைவைலின் 
எதிரல் நின்றுசசளிாண்ட, அவைள ளிழுததில் 
தனாரகயக ளிீட்டகறைான். இிவவைளவு ியநரஙம் 
சசெலவு சசெய்து திுநமணம் சசெய்கறைவைர்ளிள தனார 
ளிீட்க சசளிாளளும் ியநரஙததில் மணபசசபண 
சசெளளிரயமாளி உீடளிார்்து சசளிாளவைதனறகு ஒுந 
ியொபா சசெீட வைா்ககப ியபாீட்ுநகளிலாம்.



அீடெகதன எனைபப்டம் ‘கரஙஸ்’ளிகள சசரஙீட 
பவுடரல் ளில்து அிவவைபியபாது மணமகளிள 
தனகலயில் இகறைககறைார்ளிள. கரஙஸ்தனான் 
சசதனன்னி்தியாவில் முககய உணவுப சசபாுநள. 
அகதன இபப் வீணாககுவைது எனைககுுச ெரயாளிப 
படவில்கல. என்னிடம் சசளிா்டததன எல்லா 
அீடெகதனளிகளயும் நான் வைாயில் ியபாீட்டத 
தின்றுவிீடியடன். அரச்கய ‘ரஙா’வைாளிுச 
ொப ப்டவைதனறகு ுநச்யாளி இுநககறைது. அகதன 
வீணாளிுச ொதனமாககக சசளிா்டதது வி்டகறைார்ளிள. 
இிவவைளவு அரச்ளிகளயும் சசபரய சசபரய 
பாததிரங்களிலில் ியபாீட்டக சசளிாதிகளி 
கவைககறைார்ளிள. ஆனைால், ஒியரங ஒுந அரச்கய 
மீட்டம்தனான் களியில் எ்டதது நசுகக, சசவை்து 
ியபாய்விீடடதனா என்று பார்ககறைார்ளிள. இதனறகுப 
‘பதனம் பார்பபது’ என்று சசொல்கறைார்ளிள. ஒியரங 
ஒுந புநககளிகய மீட்டம் எ்டததுப பதனம் 
பார்ததுவிீட்ட, ஒுந பாகனைுச ியொறும் 
சசவை்துவிீடடது என்று எபப்ததனான் 
ளிண்ட ப்ககறைார்ளிியளா, சசதனரயவில்கல! .



ொபபாீட்ல் அபபளம் என்னும் வைீடடமானை ஒுந
‘வைஸ்து’கவைப ியபா்டகறைார்ளிள. ‘அகதன எபப் 
வைீடடமாளிுச சசெய்கறைார்ளிள? எபப் 
சசநாறு்களிாமல் சசெய்கறைார்ளிள?’ என்பசசதனல்லாம்
விள்களிாதன மர்ம்களிளாயிுநககன்றைனை.

சசதனன்னி்தியாவில் பாீட்மார்ளிள என்சசறைாுந 
கூீடடம் இுநககறைது. அவைர்ளிளால் தனான் இகவை 
தனயாரகளிப ப்டகன்றைனைவைாம். அபபளம் 
தின்பதனறகு ுநச்யாளி இுநககறைது. நான் 
எிவவைளியவைா முயன்றும் ஒுந அபபளதகதனககூட 
அபப்ியய முழுொளி வைாயில் ியபாீட்ட விழு்களி 
மு்யவில்கல. ொப ப்டகறைவைர்ளிள இகதனத 
துண்ட துணடாககுச ொப ப்டகறைார்ளிள. 
அபபளதகதன உகடககும் ியபாது, மிளிவும் 
வைுநததனமாளி இுநககறைது. ஏறசசனைனில் 
துண்டளிளாளி உகடததுுச ொப ப்டவைசசதனன்றைால் 
அிவவைளவு  பரஙயாகெபபீட்ட வைீடடமாளிுச 
சசெய்திுநகளி ியவைண்யதில்கல அல்லவைா? 
இன்னும் ஜிவவைரச்ப பாயெம், ளிாரஙாபூ்தி, 
புநபபுத ியதன்களிாய், ஜா்ககர, இீட்ர, களி 



முறுககு இகவை பறறிப புர்து சசளிாளவைியதன 
ளி்னைமாயிுந்தனது."

இசசதனல்லாம் ஹார ஹாபஸ் எழுதி கவைததிுந்தன 
குறிபபுகளிலில் ஒுந பகுதிதனான்.

நாலு நாள ளில்யாணதகதனயும் பார்ததுக ளிலிததன 
 பறைகு, ஹாபஸ் தனம்பதியர் தனஞ்ொவர்ப சசபரய 
ியளிாயிகலயும் ளிண்ட மகழ்்துவிீட்ட, 
அசசமரகளிாவுககுப புறைப பீடடார்ளிள. 
அவைர்ளிளுககு ஒுந பாஸ்சசளிீட நிகறையுச சீர் 
முறுககு, அதிரஙெம், ியதனன்குழல் முதனரய 
ளில்யாண பீடெண்களிகளக சசளிா்டதது 
அனுப பனைாள ியலாெனைா!

அன்கறைய விமானைததிியலியய ஹார ஹாபஸ் 
தனம்பதியுநம், ியலாரீடடாவும் நியயார்க 



திுநம் புச சசென்றைனைர். மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லரடம் 
டாஞ்சரல் தனா்களிள ளிணட ளில்யாண 
விமரகெளிகளப பறறி ஒுந ‘்சசடயில்’ கூட 
விடாமல், நாலு நாள முசசு விடாமல் சசொல்ரத 
ைர்ததனார்ளிள. ஹார ஹாபஸ், தனாம் எ்டததுுச 
சசென்றை புகளிபபட்களிகளயும், குறிபபுளிகளயும் 
ளிாீட்னைார்.

அவைறகறைசசயல்லாம் ியளிீடளிக ியளிீடளி, ப்களிப 
ப்களி, பார்களிப பார்களி மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநககு ஒியரங வியபபாளி இுந்தனது. 
உடியனைியய சசதனன்னி்தியர் ளில்யாணம் ஒன்கறைப
பார்களி ியவைண்டம்ியபால் ஆகெ ஏறறபீடடது. 
அிவவைளவுதனான்; அசசமரகளிாவில் ஒுந 
சசதனன்னி்தியத திுநமணம் நடததுவைதனறகு 
உடியனை ஏறறபா்ட சசெய்யு்களிள என்று தனம்முகடய
ளிணவைரடம் ியளிீட்டக சசளிாணடார் அ்தனுச 
சீமாீட்.



“ஆமாம்! நா்களிள எிவவைளவுதனான் 
வைர்னணததனாலும் அகதனசசயல்லாம் உ்களிளால் 
புர்து சசளிாளள மு்யாது. 
சசதனன்னி்தியாவிருந்து ஒுந ளில்யாண 
பார்ீட்கய வைரஙவைகழதது, ளில்யாணதகதன 
இ்கியளிியய நடததிப பார்ததனால்தனான் 
எல்லாவைறகறையும் விவைரஙமாளித சசதனர்து சசளிாளள
மு்யும்" என்றைார் ஹாபஸ்.

"ஆல் கரஙீட சசவைரகுீட ஐ்யா!" என்றைார் 
ரஙாகசசபல்லர்.

உடியனை, மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் புதுசசடல்ரயில் 
உளள தனன் ச்ியநகதிகய ்ரங்கக சசடரபஸியபானில்
அகழதது, ‘அசசமரகளிாவில் சசதனன்னி்தியத 
திுநமணம் ஒன்று நடததுவைதனறகு ியவைண்ய 
ஏறறபாீடகடுச சசெய்ய ியவைண்டம். அதனறளிாளி 
எிவவைளவு சசெலவைானைாலும் ெர’ என்றைாள.



==============



அததியாயம் 2. ஷி

" பளகளககு ஒுந ளிார். சசபணுககு ஒுந ளிார். 
தனவிரங, ளில்யாணுச சசெலவுகசசளின்று பதது லீடெம் 
டாலகரஙத தனனியாளி ஒதுகக 
கவைததுவிீடடார்ளிளாம்" என்று பல் 
முபபததிரஙண்டம் சசதனரயக கூறினைாள 
சசபணனணன் தனாயார் விொலம்மாள.

"சசபணுககு நகளி நீடசசடல்லாம் சசெய்து 
ியபா்டகறைார்ளிளாமா?" என்று விொரததனாள 
அபயாம்பாள அதகதன.



"இுநபததிரஙண்ட ியளிரஙீட தன்களிமாளிியவை நமககு 
ியவைண்யகதனக சசளிா்டதது வி்டகறைார்ளிளாம். 
இஷடமானை நகளிளிகளுச சசெய்து சசளிாளளலாம். 
ஆனைால், ஒுந ளிண்ஷஷன்! எல்லா நகளிளிகளயும் 
அசசமரகளிாவிியலியயதனான் சசெய்ய ியவைண்டமாம்.
நகளி சசெய்வைகதன ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி ியநரல் 
பார்களி ியவைண்டமாம்ு” என்று சசபணுககுத 
தனளிபபனைார் அய்யாொமி கூறினைார்.

"இசசதனன்னைடா ெ்களிடம்? நகளிளிகள நம் 
ஊரியலியய சசெய்து எ்டததுக சசளிாண்ட ியபானைால்
என்னைவைாம்?" என்று ியளிீடடாள பாீட். -

"அவைர்ளிள இிவவைளவு பணம் சசெலவைழிதது 
இ்தனக ளில்யாணதகதன நடததுவைியதன 
நம்மவைர்ளிலின் ளில்யாணததில் உளள 
ியவை்ககளிசசயல்லாம் பார்களிததனாியனை? நமககு 
ஒுந ளிவைகலயும் இல்கல. ெம்ப்தி 
வீீட்டகளிாரஙர்ளிகளப ியபால் ‘ஜாம் ஜாம்’ என்று 



அசசமரகளிா ியபாய் விீட்ட வைரஙியவைண்யதுதனான்" 
என்றைார் அய்யாொமி!

"ியபஷ! நம்ம ுநககுவின் அதிர்ஷடியம 
அதிர்ஷடம்! அவைள ளிழுததில் மன்று மு்ுசசு 
விழப ியபாகறைதனா என்று ளிவைகலபபீட்டக 
சசளிாண்ுந்ியதனன். அவைளுகளிானைால் அதிர்ஷடம்
இபப் அ்ததிுநககறைது!" என்று சசொல்ர 
மகழ்்தனாள பாீட்.

" பளகளகயப பார்ததனாயாடா? ளிணுககு 
லீடெணமாயிுநககறைானைா?" ுநககுவின் அதகதன 
ியளிீடடாள.

"அதனறளிாளிததனாியனை சசடல்ரககுப ியபாய் 
வை்ியதனன். ரஙாஜா மாதிர இுநககறைான். சசபயுநம் 



ரஙாஜாதனான். சசடல்ர சசெகரஙியடரயீட்ல்தனான் 
ியவைகல. எண்ணறு ரபாய் ெம்பளம். 
கும்பியளிாணம் மர்ததியின் மாப பளகளககுுச 
ச்ியநகதனனைாம். அசசமரகளிாவிலுளள மர்ததியின் 
மலமாளிததனான் இிவவைளவு ஏறறபா்டளிளும் 
நட்திுநககன்றைனை" என்றைார் அய்யாொமி.

"ஒியளிா! அபப்யா ெ்களிதி. ளில்யாணதகதன 
அசசமரகளிாவிியல நடததனும் என்கறைார்ளிியள, 
அகதன எணுகறைியபாதுதனான் சசளிாஞ்ெம்..." 
என்று இழுததனார் சசபணுககு மாமா.

"அதனனைால் என்னை? ரஙாகபஸசசபல்லர் ெம்ொரஙம் இ்தன 
விஷஷயததில் ஒியரங  ப்வைாதனமாளி இுநககறைாளாம். 
அவைளுகடய நாததனனைார் கும்பியளிாணம் 
மர்ததியின் மளிளுககு நட்தன ளில்யாணதகதனப 
பார்ததுவிீட்டப ியபாய், மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லரடம் ளிகதன ளிகதனயாளி அள்து 
விீட்ுநககறைாள. அகதனக ியளிீட்டவிீட்ட 



ரஙாகபஸசசபல்லர் சீமாீட், ‘அ்தன மாதிர 
ளில்யாணம் ஒன்கறை உடியனை அசசமரகளிாவில் 
நடததிப பார்களி ியவைண்டம். அதனறளிாளி எிவவைளவு
சசெலவைானைாலும் ெர’ என்று ஒுந ளிாரல் 
நிறகறைாளாம். அகதன முன்னிீட்டததனான் 
இிவவைளவு ஏறறபா்டம்" என்றைார் அய்யாொமி.

"அசசமரகளிாவிியல ியபாய்க ளில்யாணம் 
சசெய்வைசசதனன்றைால், இ்ககுந்து நாம் அததனகனை 
ியபுநம் ியபாயாளி ியவைண்டியம ெம்ப்தி 
வீீட்டகளிாரஙர்ளிள எ்கியளி தன்ககுவைது? நாசசமல்லாம்
எ்கியளி தன்ககுவைது?" என்று அ்டககனைாள அதகதன.

"அதிுநகளிீட்டம்; அபபளம் எ்கியளி இ்டவைது?" 
என்று ளிவைகலபபீடடாள பாீட்.



"அதுவும் அசசமரகளிாவிியலதனான் இடுமாம். 
ஒுந லீடெம் அபபளம் இீடடாளிும். 
களிமுறுககு ஐம்பதனாயிரஙம். புநபபுத ியதன்களிாய் 
பததனாயிரஙம்..." என்றைார் அய்யாொமி.

"அம்மா்! இிவவைளவுககும் இடம் ஏறது? யார் 
சசெய்யப ியபாகறைா?"

"அபபளம் இ்டவைதனறசசளின்று அசசமரகளிாவிியல 
ஒுந சசபரய ளிீடடடதகதனியய ளிார சசெய்து 
சசளிா்டதது விடப ியபாகறைார்ளிளாம். அ்தனக 
ளிீடடடததின் சசமாீடகட மா்யிியல எததனகனை 
லீடெம் அபபளம் ியவைண்டமானைாலும் உலர்ததிக 
சசளிாளளலாமாம். நறு பாீட்மார்ளிளும் நறு 
ெகமயல்ளிாரஙர்ளிளும் முன்னைா்ியய புறைபபீட்டப 
ியபாளி ியவைண்யிுநககும். அபபளம் 
இ்டவைகதனயும், ஜா்ககர சுறறுவைகதனயும் 
அசசமரகளிா பூரஙாவும் சசடரவிஷஷன் மலமாளிக 
ளிாீடடப ியபாகறைார்ளிளாம். அது மீட்டமில்கல. 



ளில்யாணக ளிாீடச்ளிள முழுவைதுியம 
சசடரவிஷஷனில் ளிாீட்டவைதனறகு ஏறறபா்ட சசெய்து 
சசளிாண்ுநககறைார்ளிளாம்." என்றைார் அய்யாொமி.

"கும்பியளிாணம் சசளிா்களிால் சசவைறறிகல, 
ப்தனகளிால், சசதனன்னை்க கீறறு, வைாகழ மரஙம், 
நுளிததன், அம்மிகளில், ஆீட்டகளில் இிவவைளவும் 
ியபாயாளி ியவைண்டியம" என்றைார் சசபணனணன் 
மாமா.

"அகதனபபறறிசசயல்லாம் நமகசசளின்னை ளிவைகல 
அ்டததன வைாரஙததிருந்து தினைமும் ஒுந ஸ்சசபஷஷல் 
பியளன் சசமீடரஙான்ுககும் அசசமரகளிாவுககும் 
பறை்தனப்ியய இுநககும். அதில் யார் 
ியவைண்டமானைாலும் ியபாளிலாம், வைரஙலாம். 
எததனகனை ொமாகனை ியவைண்டமானைாலும் ஏறறறி 
அனுபபலாம்" என்றைார் அய்யாொமி.



"ெர - அ்டததனாறியபால் நாசசமல்லாம் என்னை 
சசெய்யும் இபியபா? அகதனுச சசொல்லு..." 
என்றைார் மாமா.

"அ்டததன ிாயிறறுககழகம ஸ்சசபஷஷல் 
பியளன்ியல அசசமரகளிாவுககுப புறைபபடும். 
்ல்ரயிியலுந்து  பளகளககு மாமாவும், 
மாமியும் வைுநகறைார்ளிள. அவைர்ளிளும் நம்ியமா்ட 
பம்பாயில் ியெர்்து சசளிாளவைார்ளிள..."

"நாம் என்றைால் யார் யார்?" என்று ியளிீடடார் 
மாமா.

"அம்மாஞ்ச் வைாததியார், ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள,
பனைாரஙஸ் பாீட், (ளிாச்ககு மன்று முகறை ியபாய் 
வை்தனதனால் ஏறறபீடட ளிாரஙணபசசபயர்) 



சசபணுககு அதகதன, அம்மா, அபபா 
எல்லாுநம்தனான். ்ல்ரயிலுளள என் முநமான் 
பஞ்சுவும் வைுநகறைான். அவைன்தனான் 
நமகசசளில்லாம் லீடர். ஏறறசசளினைியவை அவைன் 
இரஙண்ட முகறை அசசமரகளிா ியபாய் 
வை்திுநககறைான். இ்ககலீஷ சசரஙாம்ப நன்றைாளிப 
ியபசுவைான். நாம் எல்ியலாுநம் நியயார்க, 
வைாஷி்கடன் இரஙண்ட நளிரங்களிகளயும் சுறறிப 
பார்ததுவிீட்ட ளில்யாணததுககு ஏறறறை இடம் எது 
என்பகதன மு்வு சசெய்ய ியவைண்டம். 
அிவவைளவுதனான்" என்றைார் அய்யாொமி.

"அம்மாஞ்ச் வைாததியார் எதுககுடா? அது 
சசரஙண்ட அெீட்டப  பெீட்டன்னு உளறிக 
சசளிாண்ுநககுியம...” என்றைார் மாமா.

"அசசதனல்லாம்தனான் தனமாஷ! அம்மாஞ்ச் 
முககயமா வைரஙீட்டம். ொம்பச்வை ொஸ்திரளிளும் 
அம்மாஞ்ச்யும் சசரஙாம்ப ச்ியநளிம். இரஙண்ட 



ியபுநம் சசலளகளிம் சசதனர்தனவைர்ளிள. கெககள 
விடத சசதனர்தனவைர்ளிள. அம்மாஞ்ச் 
வைாததியாுநககு இ்ககலீஷ ச்னிமான்னைா 
சசரஙாம்பப கபததியம். இ்ககலீஷகூடுச 
சுமாரஙாளிப ியபசுவைார். அியதனா அவைர்ளிள இரஙண்ட 
ியபுநியம வைுநகறைார்ளிள. வைா்கியளிா அம்மாஞ்ச்! 
வைா்கியளிா ொஸ்திரளிியள! இபபததனான் உ்களி 
இரஙண்ட ியபகரஙயும் பறறிப ியபச்க 
சசளிாண்ுந்ியதனாம்" என்றைார் அய்யாொமி.

"எ்களிகளப பறறியா? என்னை விியெஷஷியமா?" 
என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"நீ்களி இரஙண்ட ியபுநம் அ்டததன 
ிாயிறறுககழகம அசசமரகளிாவுககுப 
புறைபபடறைதுககு சசரங்யா இுநகளி ும்." .



"அசசமரகளிாவுகளிா நா்களிளா? என்னை இபப் 
திடீர்னு கஹீடரஙஜன் குணகடத துககப ியபா்ட 
கிறர்ளிள?" அம்மாஞ்ச் வைாததியார் ியளிீடடார்.

"நிஜமாததனான் சசொல்ியறைன். என் சசபண 
ுநகமினணயின் ளில்யாணம் அசசமரகளிாவிியல 
நடகளிபியபாகறைது."

"அசசதனன்னை அபப்? "

"அம்மாஞ்ச்! உமககு ரஙாகபஸசசபல்லகரஙத 
சசதனரயுியமா?"



"எனைககு அவைகரஙத சசதனரயும். அவைுநககு 
என்கனைத சசதனரயாது. ஒுநமுகறை அவைகரங ‘மீட’ 
பணனண ஒுந ‘எய்்ட’ ியளிீடளிும்னு ஆகெ..."

"மிஸ்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லகரஙப பறறிக ியளிளவிப 
பீட்ுநககிறரஙா?"

"ெரயாப ியபாுசசு. ியளிாடீசுவைரஙப  பரஙபுவின் 
ெம்ொரஙமாுசியெ! அரஙெ பரஙதனீடெணததுககு ஒுந 
தனடகவை 108 –‘ ்ியன்ாீடியடா’ ளிார் வைா்ககக 
சசளிா்டததனாளாம். அது மீட்டமா? ஒுந லீடெம் 
டாலர் சசெலவைழிுசசு ரஷிபஞ்ெமி விரஙதனம் எ்டததுக
சசளிாளளப ியபாவைதனாளிக ியளிளவி. தன்களிததனாியல 
ியளிாதுகம பணனண கவைதிளிப  பரஙாமணர்ளிளுககு 
அளலி அளலிக சசளிா்டகளிப ியபாகறைார்ளிளாம். "



"ியபஷ இ்தன நியசசன்ல்லாம் உமககு யாரஙய்யா 
சசொன்னைது... ?"

"இசசதனல்லாம் ஒுநததனர் சசொல்லுமா என்னை? 
ஒுந யளிம்தனான். நாம் சசொன்னைா நியயார்க 
கடம்ஸிியல ியபாடறைான்!".

"என் சசபண ளில்யாணதகதனககூட அ்தன 
அம்மாளதனான் சசெய்து கவைகளிப ியபாகறைாள. 
நீ்களி இரஙண்ட ியபுநம் என்னுடன் 
புறைபபடனும்..."

"தனயாரஙாளிக ளிாததுண்ுநகியளிாம். ரஙாகபஸசசபல்லர் 
ெம்ொரஙம் நடததனறை ளில்யாணம்னைா ொமான்யமா 
சசளிா்டதது கவைகளினுியம. பூர தனீடெகணகய 
டாலர் டாலரஙா அளலி வீெ மாீடடாியளா? "



"கவைதிளிப  பரஙாமணர்ளிள சசவைலி நாீட்டககுப 
ியபாவைசசதனன்றைால் ியயாச்பபார்ளிியள... 
உ்களிளுககு அசசதனல்லாம்..." என்று இழுததனார் 
அய்யாொமி.

"அ்தனக ளிாலததிியல பரஙம கவைதிளிரஙானை 
மாளவியாஜியய லணடனுககுப ியபாய் 
வை்தனாியரங... அவைகரஙவிடவைா நாசசமல்லாம் 
ஒெததி?"

"இ்ககலீஷ பாகஷஷ சசதனரயாியதன உ்களிளுககு - 
அசசமரகளிாவிியல ளிஷடபபட மாீடடீர்ளிளா?"



"பாகஷஷ சசதனரயல்ியலன்னைா நமகசசளின்னை 
ளிஷடம்? நாம் ியபெறை பாகஷஷ 
அசசமரகளிாளுககுப புரயாது. அதனனைாியல, 
ளிஷடபபடப ியபாறைவைா அவைாதனாியனை?"

"ெர, வைாததியாியரங! அபப்ன்னைா 
 பரஙயாணததுககு சசரங்யா இுந்களி..."

"ஸ்ணியட மார்னி்க சசன்வைன் தனர்ீட்களிா 
பியளன்: " அம்மாஞ்ச் ியளிீடடார்.

"அசசமரகளிா என்றைதுியம இ்ககலீஷ  பரஙவைாளிமா 
வைரஙியதன" என்றைார் அய்யாொமி. -



"புல் ன்ூீடியட கதனததுப ியபாீட்டக சசளிாண்ட 
வைரஙப ியபாகியறைியனை...!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"ியெ! ியெ! அபப்சசயல்லாம் ியவைஷஷதகதன 
மாறறிவிடாை்களி. யார் யார் எபப் 
இுநககியறைாியமா, அபப்ியயதனான் 
ியபாளிும்.நம்கமசசயல்லாம் நம் நாீட்ட 
உகடயிியல பார்களிததனாியனை ஆகெபப்டவைா?"

"ொஸ்திரளிளனைா ‘ியபர் பா்’யாவைா ியபாறைது? 
அீடலீஸ்ீட லால் பளிதர் ொஸ்திரயாீடடம் ஒுந 
சசஷஷர்வைானியாவைது கதனததுப ியபாீட்டக 
சசளிாளகியறைியனை...?"

"சசொல்றைகதனக ியளிளும். நீர் இபியபாது 
இுநககறைப்ியயதனான் வைரஙும்... சசதனர்தனதனா?... 
ியபாய் வைாுநம்."



சசபண விீட்டகளிாரஙர்ளிள (ுநககுவின் தனம் ப 
சசவை்ககீட்ட உளபட),  பளகள வீீட்டகளிாரஙர்ளிள, 
்ல்ர பஞ்சு எல்ியலாுநம் பம்பாய் விமானை 
நிகலயததில் குறிப பீடட ியநரஙததில் வை்து 
கூ்விீடடார்ளிள.

்ல்ர பஞ்சு எல்ியலாகரஙயும் விமானைததில் 
ஏறறறிவிீட்டத தனானும் ஒுந ஸீீட்ல் அமர்்து 
சசளிாணடான்.

அம்மாஞ்ச் வைாததியார், ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள 
இுநவைுநம் விமானை சசபல்ீடகட இறுககப 
ியபாீட்டக சசளிாண்ட ளிணணா்ப பலளினண 
வைழியாளிக கீியழ பூமிகயப பார்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. பனைாரஙஸ் பாீட் 
ஜபமாகலகய எ்டதது உுநீட்னைாள. விமானைம் 
உயரஙததில் களம் பயது. ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ் வை்து 



எல்ியலாுநககும் சசபபபர் மிணீட ்டம் 
லவை்களிமும் வைழ்ககனைாள. சசவை்ககீட்டவுககு 
ஆளிாெப  பரஙயாணம் ஒியரங இனிபபாயிுந்தனது!

அ்தன ஆரஙண்ககளிியய உறறுப பார்ததுக 
சசளிாண்ுந்தன அம்மாஞ்ச் ‘அபஸ்ரஙஸ் மாதிர 
இுநகளிாியள?’ என்றைார்.

"ஆளிாெததிியல பறைககறைவைர்ளிள ளி்தனர்வைப 
சசபணளிள மாதிர இுநபபது ெளிஜம்தனாியனை?" 
என்றைார் ொஸ்திரளிள.

பனைாரஙஸ் பாீட் அ்தன அழககயப பார்தது, 
"ஏறண்யம்மா! உனைககு ளில்யாணம் 
ஆயிீட்டியதனா?" என்று விொரததனாள.



"இல்கல பாீட்" என்றைார் ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ்.

"உனைககு எ்தன ஊுந?"

"பால்ளிாீட!"

"பாலகளிாீட்டப சசபணணா நீ? ியபஷ! அதுதனான் 
தனமிழ் ியபெியறை!" - -

"உன் ியபசசரஙன்னை?"

"லரதனா."



"நம் பஞ்சுவுககு நல்ல ியஜா்!" என்றைாள 
அதகதன.

நியயார்க நளிரங விமானை கூடததில் ியமியரஙஜ 
ியளிாஷ்கய வைரஙியவைறளி மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், 
ியளிதனரன், ியலாரீடடா, ஹாபஸ், மர்ததி, 
ியலாெனைா முதனலாியனைார் நணபர்ளிள புகடசழக 
ளிாததிுந்தனார்ளிள. பததிரகளி நிுநபர்ளிளும், 
ளிாமிரஙாகளிாரஙர்ளிளும் தனயாரஙாயிுந்தனார்ளிள. ்ல்ர 
பஞ்சுதனான் முதனன் முதனல் விமானைதகதனவிீட்ட 
இறை்ககனைான். மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லுநககுக 
ளில்யாண ியளிாஷ்யினைகரங ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி 
அறிமுளிபப்டததினைான். ரஙாகபஸசசபல்லர் சீமாீட் 
எல்ியலாகரஙயும் இன்முளிததுடன் களிகுலுகக 
வைரஙியவைறறுத தனன் மாலிகளிககு அகழததுுச 
சசென்றைாள. அம்மாஞ்ச் ஒுந ளிாமிரஙாகளிாரஙகரங 
அுக, "என்கனை ஒுந நல்ல ியபாஸில் 
ியபாீடியடா எ்ட்களிியளன்" என்று கூறியியபாது, 
"ஐியயா, இ்தன அெ்ட ியவைணடாம் என்று 



அபியபாியதன சசொன்ியனைன்" என்று மாமா 
தனகலயில் அ்ததுக சசளிாணடார்.

விுந்தினைர் மாலிகளியில் ளில்யாண ியளிாஷ் 
தன்ககுவைதனறகு மிளிுச ச்றை்தன முகறையில் ஏறறபா்ட 
சசெய்து கவைததிுந்தனார்ளிள. பாீட்ககும், 
அதகதனககும் தனனியாளி ஒுந ரம். ொஸ்திரளிள 
இுநவைுநககும் ஒுந ரம். ெம்ப்தி வீீடடாுநககுத 
தனனி ரம். சசபணனணன் சசபறியறைார், மாமா 
இவைர்ளிளுககு ஒுந ரம். இபப் 
அவைரஙவைர்ளிளுககுத தனனிததனனியாளி இடம்.

்ல்ர பஞ்சுவுககு ஒியரங குஷி! ‘லல்ர லல்ர!’ 
என்று சசொல்ரக சசளிாணியட எ்ியநரஙமும் 
அவைகளுச சுறறிுச சுறறி வைகளய வை்து 
சசளிாண்ுந்தனான். சசவை்ககீட்டவும் 
அவைர்ளிியளா்ட கூடக கூடப ியபாய்க 
சசளிாண்ுந்தனான் சசபபபர்மிணீட்டகளிாளி!



"எல்ியலாுநம் குலிததுவிீட்ட வைாுந்களிள. எ்களி 
வீீட்டக ‘குக’களி இ்கியளி அகழதது 
வை்திுநககியறைன். உ்களிளுகளிாளி இீட்ர ளிாப ப 
தனயாரஙாகக சசளிாண்ுநககறைது" என்றைாள மின்ஸ் 
மர்ததி,

"்டத ியபஸ்ீட ியவைண்டமா ொஸ்திரளிியள? என்று 
ியளிீடடான் ெகமயல் ெ்களிரஙன்.

"ியபஸ்ீடசசடல்லாம் எதுககு? ியவைஸ்ீட! நான் 
களிியயாட ஒுந ளிீட்ட ‘பானியன் ஸ்்க’ 
சசளிாண்ட வை்திுநககியறைன்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

“பானியன் ஸ்்க’ என்றைால் என்னைய்யா? " என்று
ியளிீடடார் ொஸ்திரளிள.



"நீர் ஒுந ம்ெஞ்ச்! ‘பானியன் ஸ்்க’ என்றைால் 
ஆல்ககுுசச்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"நான் ஹாீடவைாீட’டரல் குலிகளிப ியபாகியறைன்"- 
என்று தனமககுத சசதனர்தன இ்ககலீகஷஷுச 
சசொன்னைார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.

"நான் ஜல்லுன்னு ‘ஷஷவைர்’ியல குலிகளிப 
ியபாகியறைன்" என்று சசொல்ரக சசளிாண்ட ியபானை 
அம்மாஞ்ச், ஷஷவைரல் ியபாய் நின்று குலிகளித 
சசதனாட்ககனைார். குலிர் தனா்களிாமல் ியபாளிியவை, 
"இது ஷஷவைர் பாத இல்ியல... ஷி ஷி ஷிவைர் பாத" 
என்று ந்ட்ககயப்ியய திுநம் ப வை்தனார்.



"இன்று ஈவினி்கியளி நாம் எல்ியலாுநம் 
வைாஷி்கடன் ியபாகியறைாம். ளில்யாணம் 
நடததுவைதனறகு வைாஷி்கடன் நளிரஙம்தனான் ஏறறறை 
இடம். அ்தன நளிரல் ‘சசபாியடாமாக ரவைர்’ 
ஒ்டகறைது. ியரஙா்டளிள விொலமாயிுநககன்றைனை 
என்று மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் சசொல்லுகறைார்" 
என்றைான் ்ல்ர பஞ்சு.

"அயம் விியெஷஷஹ! எனைககும் அபப்ததனான் 
ியதனான்றுகறைது. நியயார்க சசரஙாம்ப 
சசநரெலாயிுநககு. வைாஷி்கடனுகியளி ியபாய் 
விடலாம். நதி ைரஙததிியல அகம்திுநககறை 
நளிரஙம்னைா சசொல்லுமா என்னை? பாரகளி 
விடறைததுககும் ஸ்நானை பானைததுககும் 
சசெளளிரயமா இுநககுியம..." என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

"ஏறணடாபபா, ளிாவிரக ளிகரங மாதிர ப்ததுகறை 
இுநககுியமா?" என்று ியளிீடடாள அதகதன.



"இல்கலன்னைா ளிீட்க சசளிா்டகளிுச சசொன்னைா 
ியபாுசசு! இசசதனன்னை  பரஙமாதனம்?" என்றைார் மர்ததி.

"அபபளம் இீட்ட உலர்ததுவைதனறகு நல்ல மா்யா
ியவைுியமடா!" என்று ளிவைகலபபீடடாள 
பனைாரஙஸ் பாீட்.

"நீ்களி வைாஷி்கடனுககு வை்து பாுந்கியளிா பாீட்!
அ்கியளி உ்களிளுககு எ்தனக ளிீடடடம் 
சசெளளிரயமா இுநககும்னு பார்ததுுச 
சசொல்லு்கியளிா. அகதனக ளிார பணனணக 
சசளிா்டததுவிடுச சசொல்கியறைன்" என்றைார் மர்ததி.

"சசரஙாம்ப உயரஙமானை ளிீடடடமா இுந்தனா 
அ்களி் சசமாீடகட மா்ககுப ியபாறைததுககுக 
ளிஷடபப்டியம..."



"அகதனப பறறியும் ளிவைகலபபட ியவைணடாம். 
அபபளம் இீட்ட மு்ககறை வைகரங தனனி ரபஸபீட 
ியவைகல சசெய்யும். அ்தனக ளிீடடடம் பூரஙாகவையும் 
அபபள ்பார்ீடசசமண்டகளிாளிியவை ஒதுககவிடுச 
சசொல்கியறைன், ியபாதுமா?"

"எியதனஷடம்..." என்றைாள பாீட்.

அன்று மாகலியய திுநமண ியளிாஷ்கய ஏறறறிுச 
சசென்றை விமானைம் வைாஷி்கடகனை ியநாககப 
பறை்தனது. பால்ளிாீட லல்ரதனான் 
ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ்!



"வைாஷி்க ியொடாவுககு எததனகனை மனணககுப 
ியபாய்ுச ியெுநம்்?" என்று லல்ரகயக 
ியளிீடடாள பாீட்.

லல்ர ச்ரததுவிீட்ட, "வைாஷி்க ியொடா இல்கல 
பாீட் வைாஷி்கடன் பார்ததுணியட இுந்கியளிா, 
இன்னும் சசளிாஞ்ெ ியநரஙததிியல சசதனரயப 
ியபாகறைது!" என்றைாள.

எல்ியலாுநம் ளிணணா் ஜன்னைல் வைழியாளி 
எீட்ப பார்ததனார்ளிள.

வைாஷி்கடன் நளிரஙம் சசதனர்தனது.



"அியதனா உயரஙமாளித சசதனரகறைியதன! அது என்னை?" 
என்று ியளிீடடாள அதகதன.

"அதுதனான் வைாஷி்கடன் மானுசசமணீட. 
ிாபளிார்ததன ஸ்து ப. 555 அ் உயரஙம்ு” என்றைாள 
லல்ர.

"சசபன்ச்கலக கூரஙாளிுச சீவிக குததிீட்ட 
கவைததிுநககறை மாதிரயல்லவைா ளிீட் 
கவைததிுநககறைார்ளிள?" என்றைாள பாீட்.

"சசமாீடகடயாளிக ளிீட்யிுந்தனால் அபபளம் 
உலர்ததன உதனவுியம என்று பார்ககறைாியயா? " 
என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.



=========



அததியாயம் 3. ்க

"இதுதனான் வைாஷி்கடன் ்.ஸி. என்றைான் ்ல்ர 
பஞ்சு.

"அசசதனன்னைடா ்.ஸி. ஏற.ஸி.ன்னு?... வைாஷி்கடன்
என்று சசொன்னைால் ியபாதனாியதனா?" என்று 
ியளிீடடார் மாமா.

"ஒுநியவைகள இ்கசசளில்லாம் ்.ஸி. ளிசசரஙணீடடா 
யிுநககும்" என்றைார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.



அம்மாஞ்ச் வைாததியாுநககுுச ச்ரபபுத 
தனா்களிவில்கல. "ொஸ்திரளிியள! உமககுத 
சசதனரயாவிீடடால் அெீட்டப  பெீடசசடன்று 
உளறைாியதனயும். ்.ஸி. என்றைால் அது 
இனிஷியலய்யா. இதுகூடத சசதனரயாமல் 
அசசமரகளிாவுககுக களம் ப வை்துவிீடடீியரங!” 
என்று பரளிாெம் சசெய்தனார்.

"அது ளிசசரஙணீட்டமில்கல, இன்ஷியலுமில்கல; 
்.ஸி. என்றைால் ்ஸ்்ரகீட ஆப சசளிாலம் பயா 
என்று அர்ததனம்" என்றைான் ்ல்ர பஞ்சு.

"ஒியளிா, அபப்யா விஷஷயம்?" என்றைார் மாமா.

விமானைம் வைாஷி்கடன் நளிகரங சசநுந்ககக 
சசளிாண்ுந்தனது. -



"அியதனா சசவைளலி ரபபன் மாதிர சசதனரகறைியதன, 
அது என்னைம்மா?" என்று ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ் 
லல்ரகயப பார்ததுக ியளிீடடாள அதகதன.

"அதுதனான் சசபாியடாமாக நதி" என்றைாள லல்ர.

"ியபாடா மககு நதியா?" என்று ியளிீட்டவிீட்டுச 
ச்ரததனார் ொஸ்திரளிள.

"ியபாடா மககுமில்கல. வைாடா 
புததிொரயுமில்கல... ‘சசபியடாமாக’ என்று 
ெரயாளிுச சசொல்லும் " என்று ொஸ்திரளிகளத 
திுநததினைார் அம்மாஞ்ச்.



"திிவயமானை ைர்ததனம். சசமீடரஙான்ுககுப 
ியபாகறைியபாது நாகல்து சசெம் பியல எ்டததுக 
சசளிாண்ட ியபாளினும்!" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"இது கூட ளி்களிா ைர்ததனமா என்னை, சசெம் பியல 
அகடததுக சசளிாண்ட ியபாவைதனறகு? அம்மாஞ்ச் 
வைாததியார், ொஸ்திரளிலின் அெீட்டததனனைதகதன 
எணனணத தனகலயில் அ்ததுக சசளிாணடார்.

"நதிககுப பகளிததிியல குளம் மாதிர ஒன்று 
சசதனரகறைியதன, அது என்னைடா பஞ்சு?" என்று 
ியளிீடடார் மாமா.

"அதுககு ‘கடடல் ியபஸின்’ என்று சசபயர். 
வைாஷி்கடனிியலியய சசரஙாம்ப அழளிானை இடம் 



அது. அகதனுச சுறறிலும் இுநபபது ஜபபான் 
ியதனெதது சசெர்ர மரங்களிள. ஏறபரஙல் மாதனததிியல 
அ்தன மரங்களிள பூததுக குலு்களிறைியபாது ளிண 
சசளிாளளாக ளிாீடச்யாளி இுநககும். அகதனப 
பார்களிப பல ியதனெ்களிலிருந்து ளிாதனலர்ளிள 
ியஜா் ியஜா்யாளி வைுநவைார்ளிள" என்று 
கூறிகசசளிாணியட லல்ரகய ஒுநமுகறை ளிகடக 
ளிணணால் ளிவைனிததனான் பஞ்சு.

"ொஸ்திரளிியள! நாம் இரஙண்ட ியபுநம் 
இன்கறைகியளி ியஜா்யாளிப ியபாய் ஸ்நானைம் 
சசெய்துவிீட்ட வை்து விடலாம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச். .

"அியதனா ஒுந மணடபம் சசதனரகறைியதன, அதுதனான் 
ர்களின் மணடபம்" என்றைான் பஞ்சு.



"ஆபரஙஹாம் ர்களின் மணடபமா?" என்று 
ியளிீடடார் மாமா.

"ஆமாம்" என்றைான் பஞ்சு.

‘ஹரங ஹரங’ என்று அ்தன மணடபதகதன ியநாககக 
ளின்னைததில் ியபாீட்டக சசளிாணடார் ொஸ்திரளிள.

"ொஸ்திரளிியள, எதுகளிாளி இபியபாது ளின்னைததில் 
ியபாீட்டக சசளிாளகிறர்ளிள?" அம்மாஞ்ச் 
ியளிீடடார்.

"ர்களிம் கவைதது மணடபம் ளிீட்யிுநகளிாியள! 
மஹார்களிம், ஜம்புர்களிம் மாதிர 



அசசமரகளிாவிியல ஆபரஙஹாம் ர்களிம் விியெஷஷம்
ியபாருநககுு” என்றைார் ொஸ்திரளிள.

ொஸ்திரளிள சசொன்னைகதனக ியளிீட்டக குலு்ககுச 
ச்ரததனனைர் அகனைவைுநம்.

"பாவைம், ச்ரகளிாை்களி! ொஸ்திரளிள அபபாவி 
மனிதனர்! அசசமரகளிாவுககுப புதுியொல்ரியயா? 
ளிழுததிியல ர்களிம் ளிீட்ககறைவைாளுககுததனான் 
ர்களின்னு ியபுந்களிறைது அவைுநககுத சசதனரயாது" 
என்று வியாககயானைம் சசெய்தனார் அம்மாஞ்ச்.

‘ியபஷ இவைர் அவைகரஙவிட  பரஙளிஸ்பதி!’ என்று 
எணனணக சசளிாணடான் பஞ்சு. -



"எல்ியலாுநம் அ்கியளி பாுந்களிள. ியளி படல் 
ியடாம் சசதனரகறைதுு” என்றைாள ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ்.

அகனைவைுநம் லல்ர சுீட்க ளிாீட்ய அ்தனக 
ளிீடடடதகதனியய ளிண சசளிாீடடாமல் 
பார்ததனார்ளிள.

"அியடயபபா இிவவைளவு சசபரய ளிீடடடம்? 
இீட்ரப பாகனை ம் மாதிர  பரஙமாணடமா 
இுநகியளி!" என்று அதிெயபபீடடனைர் அதகதனயும்,
பாீட்யும்.

"உலகியலியய மிளிவும் முககயமானை ளிீடடடம் 
இது" என்றைான் பஞ்சு.



"அசசமரகளிாள ொமான்யபபீடடவைாளா என்னை? 
இ்தியாவுககுக ியளிா் ியளிா்யா ‘சசஹல்ப’ 
பணுகறைவைாளாுசியெ! அவைா ைர்களிாயுொ 
யிுநகளிும்" என்று ஆசீர்வைதிததனார்.அம்மாஞ்ச் 
வைாததியார்.

"இபியபாது விமானைம் கீியழ இறை்களிப ியபாகறைது.
எல்ியலாுநம் சசபல்ீடகடப ியபாீட்டக 
சசளிாளளு்களிள" என்று எுசெரததனாள 
ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ்.

ொஸ்திரளிளும், அம்மாஞ்ச்யும் சசபல்ீடகட 
மாீட்க சசளிாணடனைர்.

"ொஸ்திரளிியள, உம்ம ஆயுச்ியல "சசபல்ீட 
ியபாீட்டக சசளிாளளுவைதனறகு உமககு ஒுந ொன்ஸ் 



ககடுசசுது பாுநம்!" என்று ொஸ்திரளிகளப 
பரளிாெம் சசெய்தனார் அம்மாஞ்ச்.

"அது மீட்டமா? ‘ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள... 
வைாஷி்கடன் ரடர்ன்ீட’ என்று ியவைறு சசொல்ரக 
சசளிாளளலாியம! : என்றைான் ்ல்ர பஞ்சு.

விமானை நிகலயததில் ியமியரஙஜ பார்ீட்கய 
அகழததுுச சசெல்ல ரஙாகபஸசசபல்லர் உறைவினைர்ளிள 
ளிார்ளிியளா்ட வை்து ளிாததிுந்தனனைர்.

ியமியரஙஜ பார்ீட் வைரஙப ியபாகறை ியெதி இதனறகுள 
வைாஷி்கடன் முழுவைதும் பரஙவிவிடியவை, விமானை 
நிகலயததில் சசபுந்ககூீடடம் கூ்விீட்ுந்தனது.



"அம்மாஞ்ச் சசவைலிியய பார்தைரஙா கூீடடதகதன... 
எளளுப ியபாட இடமில்கல" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

அபப்யா!" என்று கூறிய அம்மாஞ்ச் 
வைாததியார் ெீடசசடன்று இ்டப பல் சசெுநகயிுந்தன
சசபாீடடலததிருந்து நாலு எளகள எ்டததுப 
ியபாீட்டப பார்ததனார்.

"இசசதனல்லாம் சசவைளகளகளிாரஙாள ியதனெம். ளிணட 
இடததில் குபகப ியபாடக கூடாது" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

அம்மாஞ்ச் வைாததியார் விமானைதகதன விீட்ட 
இறை்ககயதுதனான் தனாமதனம், பததிரகளி நிுநபர்ளிள 
அவைகரஙுச சழ்்துசசளிாண்ட ியளிளவி ியளிீடளி 
ஆரஙம் பததுவிீடடார்ளிள. ளிாமிரஙாகளிாரஙர்ளிள பல 



ியளிாண்களிலில் அவைகரஙப படசசம்டததுக 
சசளிாணடனைர்.

"உ்களிள சசபயர்?" ஒுந நிுநபர் ியளிீடடார்.

"அம்மாஞ்ச்!"

"நீ்களிள கீியழ ியபாீடடீர்ளிியள, அதனறகு என்னை 
சசபயர்?

"எள!"



"என்னை சசஹல்லா? அகதன ஏறன் கீியழ 
ியபாீடடீர்ளிள?

"நான் ஆளிாெததிியலதனான் விீடியடன். அது கீியழ 
விழு்துவிீடடது."

"சசஹல்லுககுள என்னை இுநககறைது?"

"எணசசணய்!"

"எணசசணய் என்றைால்...?"



"ஆயில்...!"

"ஆயிலா? அிவவைளவு ச்றிய வைஸ்துககுள 
ஆயிலா? ஒணடர்புல்!..." என்றைனைர் நிுநபர்ளிள.

அிவவைளவுதனான்! வைாஷி்கடன் 
பததிரகளிளிலிசசலல்லாம் அம்மாஞ்ச்யின் 
புகளிபபடததுடன் "எளளுககுள ஆயில் 
இுநககறைது என்னும் மளிததனானை உணகமகயக 
ளிண்ட ப்ததுளள இண்யன் ொஸ்திர! 
அதனாவைது,ன்யண்ஸ்ீட!" என்றை சசெய்திகயப 
 பரஙசுரததுப சசபுநம் பரஙபரஙபகப உணடாகக 
விீடடனைர்.

உடியனை அசசமரகளிாவிலுளள எணசசணய்க 
ளிம்சசபனி முதனலாலிளிளும், பூதனததுவை ஆரஙாய்ுசச் 
நிபுணர்ளிளும் அவைெரஙம் அவைெரஙமாளி 



ன்யண்ஸ்ீட அம்மாஞ்ச்கயப ியபீட் ளிாணப 
புறைபபீட்டவிீடடார்ளிள!

"எளளுககுள எணசசணய் இுநககறை மர்மதகதன 
ன்யண்ஸ்ீட அம்மாஞ்ச் சசடரவிஷஷன் 
ியபீட்யில் விளககுச சசொல்வைார்" என்று 
மாகலப பததிரகளிளிலில் இன்சசனைாுந சசெய்தி 
சசவைலியாயிறறு!

ரஙாகபஸசசபல்லர் உறைவினைர்ளிளுககு, ளில்யாண 
ியளிாஷ்யினைகரங ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி 
அறிமுளிபப்டததி கவைததனனைர் மர்ததி தனம்பதியர். 
அபபுறைம் எல்ியலாுநம் ‘ளிான்ஸ்்்யஷஷன் 
அசசவைன்ய’ வைழியாளி ஜார்ஜ டவுனுககு 
அகழததுுச சசெல்லபபீடடனைர்.



பகளிததில் பகளிததில் எீட்டக ளிார்ளிள 
சசெல்லககூ்ய அளவுககு மிளி விொலமா 
யிுந்தனது அ்தனுச ொகல.

"ஜானைவைாெ ஊர்வைலததுககு ஏறறறை இடம்... 
சசரஙாம்ப அழளிாயிுநககறைது" என்றைார் மாமா.

"நடததிவிீடடால் ியபாுசசு! அகதனசசயல்லாம் 
ைர்மானிகளிததனாியனை வை்திுநகியளிாம். நளிரஙம் 
பூரஙாகவையும் ஒுந முகறை நன்றைாளிுச சுறறிப 
பார்ததுவிடலாம்.  பறைகு ஒிவசசவைான்றைாளி மு்வு 
சசெய்ியவைாம். ஜார்ஜ டவுனில்தனான் நாசசமல்லாம் 
தன்களிப ியபாகியறைாம்" என்றைார் மர்ததி.

"சசமீடரஙாஸ் மாதிர இ்கியளியும் ஒுந ஜார்ஜ டவுன் 
இுநககறைதனா? அபபடீன்னைா சசரஙாம்ப 



சசெளளிரயமாப ியபாுசசு! சசளிாததனவைால்ொவை் கூட 
இுநககும்" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"ஒய்! சசளிாததன வைால் ொவை்யும் ககடயாது. 
சசளிாண்தியதனாபபும் ககடயாது. ியபஷஷானை 
இடமய்யா இது வை்து பாுநம் ஒிவசசவைாுந 
வீீடகடயும்" என்றைார் பஞ்சு.

"நமகசசளில்லாம் ஜார்ஜ டவுனில் தனான் ஜாகளி 
ஏறறபா்ட சசெய்யப பீட்ுநககறைது என்றைாள 
மின்ஸ்" மர்ததி.

ளிார்ளிள, ஜார்ஜ டவுன் ஜாகளிககு முன்னைால் 
ியபாய் நின்றைனை.



அம்மாஞ்ச்யும், ொம்பச்வை ொஸ்திரளிளும் 
ளிாகரஙவிீட்ட இறை்ககயதுதனான் தனாமதனம். உடியனை 
ஸ்நானைததுககுப புறைபபீட்டவிீடடனைர். 
இுநவைுநம் இன்சசனைாுந ளிாகரங எ்டததுக சசளிாண்ட
சசபாியடாமாக நதிகளிகரங ஓரஙமாளிியவை துனண 
துகவைபபதனறகு வைெதியாளிக ளில் இுநககறைதனா 
என்று பார்ததனப்ியய ியபாய்க 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள.

"அியதனா, அியதனா ஒுந ளில்!" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"்கரஙவைர் ன்ார்! நிறுதது்கியளிா!" 
என்றைார்.அம்மாஞ்ச். ்கரஙவைர் ளிாகரங 
நிறுததியதும் இுநவைுநம் நதியில் இறை்ககக 
ளில்கல வைாீடடமாளிப புரஙீட்ப ியபாீட்டக 
சசளிாண்ட ியவைீட் துகவைகளித சசதனாட்ககனைர்!



அவைர்ளிள இுநவைுநம் துனண துகவைககும் 
ெததனதகதனக ியளிீட்டவிீட்டுச ொகலயில் ியபாய்க 
சசளிாண்ுந்தனவைர்ளிள ியவை்ககளி பார்களி 
வை்துவிீடடனைர். ெறறு ியநரஙததுக சசளில்லாம் அ்தன 
இடததில் சசபுநம் கூீடடம் கூ் விீடடது. -

"வைாஷி்கடனில் கூட சசரஙாம்பப ியபர் ியவைகல 
சசவைீட் இல்லாமல் இுநபபார்ளிள 
ியபாருநககறைியதன! நாம் ியவைீட் துகவைபபகதன 
ஒுந அதிெயமாளிப பார்ததுக சசளிாண்ட 
நிறகறைார்ளிியள! என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"ஆமாம்; சசமீடரஙாஸில் கூவைம் நதியிியல எுநகம 
மா்டளிள குலிபபகதன நம் ஊர்களிாரஙர்ளிள 
வைாரஙாவைதி ியமல் ளிவி்து சசளிாண்ட ியவை்ககளி 
பார்பபதில்கலயா? அ்தன மாதிர தனான்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.



"மியடர்! மியடர்!” என்று ளில் மது ியவைீட்கய 
ஓ்கக அகறை்தனார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள. -

"துனணயால் ஓ்கக அ்ததுக ளில்கல உகடகளிப 
பார்ககறைார்..." என்றைார் ியவை்ககளி பார்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனவைர்ளிலில் ஒுநவைர்.

ொம்பச்வை ொஸ்திரளிகளுச சுீட்களிாீட், "அவைர் 
குுநியஷஷிவ மாதிர இுநககறைார்ு” என்றைார் ஒர் 
அசசமரகளிர்.

"ஒுநியவைகள குுநியஷஷிவதனான் இபப் ியவைஷஷம் 
ியபாீட்டக சசளிாண்ட வை்திுநககறைாியரஙா, 
என்னைியவைா? “என்றைார் இன்சசனைாுந அசசமரகளிர்.



"டபஸபீட இுநககறைியதன!" என்றைார் மறசசறைாுநவைர்.

இதனறகுள அம்மாஞ்ச் ஈரங ியவைீட்கயப  பழி்து 
சசளிாசுவி ஒறகறைக களியால் நாலு தனடகவை 
தும்முகறை மாதிர ‘படார் படார்’ என்று 
உதனறினைார். ளிகரஙயில் கூ்யிுந்தனவைர்ளிள அகதனக 
ளிண்ட ச்ரததனார்ளிள.

"ியவைீட்கயப  பழி்து உதனறுவைகதனககூட ஒுந 
சசபரய ளிகல என்று எணனணக 
சசளிாண்ுநககறைார்ளிியள இ்தன அசசமரகளிர்ளிளு” 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

ியவைீட்கய சசெர்ர மரஙம் ஒன்றில் ளிீட்க ளிாய 
கவைததுவிீட்ட, இுநவைுநம் நதியில் மு்ககக 
குலிததனார்ளிள.



ொஸ்திரளிள தனணணரல் மு்கக 
எழுகறைியபாசசதனல்லாம் ‘ஹார ஹார’ என்று ஹர 
நாமதகதனுச சசொல்ரக ியளிாஷிததனார்.

ளிகரஙயில் நின்று சசளிாண்ுந்தன ஹார (Harry) 
என்றை சசபயுநகடயவைர்ளிள எல்லாம் தன்களிள 
சசபயகரஙத தனான் சசொல்லுகறைார் என்று எணனண 
மகழ்்தனார்ளிள.

குலிதது மு்ததனதும், ெம்புடததிருந்து 
விபூதிகய எ்டததுக குகழதது சசநறறியில் 
இீட்டக சசளிாணடார் அம்மாஞ்ச். ஈரஙமாளி இுந்தன
விபூதி உலர்்தனியபாது அம்மாஞ்ச்யின் 
சசநறறியில் பீடகடயாளி மன்று சசவைளகளக 
ியளிா்டளிள பலிுசச்ீடடனை.



அகதனக ளிண்டவிீடடப பததிரகளி நிுநபர்ளிள 
பாய்்ியதனா் வை்து, அம்மாஞ்ச்கயயும், 
ொஸ்திரளிகளயும் நிறளி கவைததுப படசசம்டததுக
சசளிாணடார்ளிள.

சசநறறியில் பலிுசச்ீடட மன்று ியளிா்டளிகளயும் 
ஒுந நிுநபர் இஞ்ுச ியடபபால் அள்து சசளிாண்ட 
ியபானைார்.

"டூ இண்யன் ன்யண்ஸ்ீடஸ் ியடக ியதனர் பாத 
இன் ரவைர் சசபாியடாமாக!"

"தி ஸீகசசரஙீட ஆப தி ியன்கரஙீட பவுடர் ! " என்று 
பததிரகளிளிலில் சசவைலியானை சசெய்திளிகள 
அசசமரகளி மகளிள ஆர்வைதியதனா்ட வைா்ககப 
ப்ததனனைர். அம்மாஞ்ச்யும், ொஸ்திரளிளும் சசெர்ர
மரஙததில் உலர்ததியிுந்தன ியவைீட்கய எ்டததுக 



ளிீட்க சசளிாளளுகறைியபாது ளிாமிரஙாகளிாரஙர்ளிள 
அவைர்ளிகளத துரஙததிுச சசென்றைனைர்.

"அடாடா இ்தன நிுநபர்ளிள நம்கம ியவைஷ் 
மாறறிக சசளிாளளக கூட விடமாீடடார்ளிள ியபார
ுநகியளி!" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"அது மீட்டமா? சசடரவிஷஷன்ியல ியவைியறை 
இன்டர்விய இுநகளிாம்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"நீர் எளகளப பறறிப ியபசும்; நான் விபூதிகயப 
பறறி ஒுந சசலகெர் அ்ுசசுடியறைன்" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.



அவைர்ளிலிுநவைுநம் ஜாகளிககுத திுநம் ப வை்தனதும்,
"இரஙண்ட ியபுநம் எ்கியளி ியபாய்விீடடீர்ளிள 
இிவவைளவு ியநரஙம்? மனண பன்னிரஙண்ட ஆளிப 
ியபாகறைியதன... வை்தன ியவைகலகயக | ளிவைனிகளி 
ியவைணடாமா?..." என்று ியளிீடடார் அய்யாொமி.

"ஸ்நானைம் சசெய்ய சசபர்ியடாமாக ரவைுநககுப 
ியபாயிுந்ியதனாம். அ்கியளி ஜனை்களிள எ்களிகளுச 
சழ்்து சசளிாண்ட விீடடார்ளிள. 
அவைர்ளிலிடமிுந்து தனப பதது வைுநவைதனறகுள 
சசபுநம் பாடாகவிீடடது. எளளுககுள 
எணசசணய் இுநககறைது என்கறை ரஙளிச்யதகதனக 
ளிண்ட ப்தது விீடியடனைாம். நல்ல ியவைகள! 
எளகளியய நான்தனான் ளிண்ட ப்தியதனன் என்று 
சசொல்லாமல் விீடடார்ளிியள! " என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"ஒுந மனணககு நாம் எல்ியலாுநம் மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநடன் சசவைலிியய ியபாய் 



‘டம்பர்ீடடன் ஓகஸ்’, ‘ன்ம்மர் ஹவுஸ்’ஆகய 
இரஙண்ட மாலிகளிளிகளயும் பார்ததுவிீட்ட 
வைரஙியவைண்டம். சசரஙாம்பப சசபரய மாலிகளியாம். 
ஒன்றில் சசபண வீீட்டகளிாரஙர்ளிளும், 
இன்சசனைான்றில்  பளகள வீீட்டகளிாரஙர்ளிளும் 
இறை்ககக சசளிாளளலாம் என்று மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் சசொல்கறைார்..." என்றைார் மர்ததி.

"ரஙாகு ளிாலததுககு மு்திியய புறைபபீட்ட 
விடலாமா?" என்று ியளிீடடார் மாமா.

"முககயமாளி அபபளம் இ்டவைதனறகும், 
உலர்ததுவைதனறகும் இடதகதனப பார்தது மு்வு 
சசெய்யுியம..." என்று ளிவைகலபபீடடாள 
அதகதன.



"ன்ம்மர் ஹவுஸில் நமகளிாளி சசஹரளிாபடர் 
ளிாததுக சசளிாண்ுநககறைதனாம். மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர், அதகதனகயயும், பாீட்கயயும் 
சசஹரளிாபடரல் அகழததுக சசளிாண்ட ியபாய், 
வைாஷி்கடனிலுளள சசமாீடகட 
மா்ளிகளசசயல்லாம் ஒன்றுவிடாமல் ளிாீடடப 
ியபாகறைாளாம். எ்தன மா் ியதனகவையானைாலும் 
அ்தன மா்யில் அபபளம் உலர்ததுவைதனறகு 
ெர்களிாரடம் பர்மிஷஷன் வைா்களி மு்யுமாம்..." 
என்றைாள மின்ஸ் மர்ததி.

"சசஹரளிாபடரல் ஏறரயல் ன்ர்ியவையா?" என்று 
ியளிீடடார் மாமா.

"சசரஙாம்ப சசெளளிரயமாப ியபாுசசு. ஒிவசசவைாுந 
மா்யாளி ஏறறி இறை்களிுியம என்று பய்து 
சசளிாண்ுந்ியதனன்ு” என்றைாள அதகதன.



பளில் ஒுந மனண இுநககும். எல்ியலாுநம் களம் ப,
வைழியிலுளள சசதனுநகளிகளசசயல்லாம் 
பார்ததுகசசளிாணியட ன்ம்மர் ஹவுன்ுககுப 
ியபானைார்ளிள.

"ஜார்ஜ டவுன் சசரஙாம்ப நன்றைாயிுநககறைது. 
ியபஷஷானை வீ்டளிள. சசதனுநகளிளும் 
அளிலமாயிுநககன்றைனை. ஷஷாபபுகளிளும், 
ஸ்ியடார்ளிளும் நிகறைய இுநககன்றைனைு” என்றைார் 
அய்யாொமி. –

"சசவைறறிகல பாககுக ளிகடதனான் இல்கல..." 
என்று குகறைபபீடடார் அம்மாஞ்ச்.



"ஏறன்? சசபா் மீடகட ளிாரயாகவிீடடியதனா?" 
என்று ியளிீடடார் ொஸ்திரளிள.

ியபச்க சசளிாணியட எல்ியலாுநம் ன்ம்மர் 
ஹவுகல அகட்தனார்ளிள.

"அடாடா எிவவைளவு சசபரய மாலிகளி! மயியனை 
ச்ுநஷ்ததன மாதிர அல்லவைா இுநககறைது?" 
என்று விய்தனார் மாமா.

"இ்தன இடம் ியபாதுமா?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர். - .



"ஏறியதனஷடம்; முகூர்ததனதகதன இ்தன வீீட்ல்தனான் 
கவைததுக சசளிாளள ியவைண்டம்" என்றைார் 
அய்யாொமி.

"வீடா இது? மாலிகளி என்று சசொல்லும் என்று 
திுநததினைார் ொஸ்திரளிள.

"சசமீடரஙாஸ் ியளிாவி்தனபப நாயகளின் சசதனுந 
ெததிரஙம் சசளிீட்டது ியபா்களி! என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"இதிியல ஒுந ரமுககு இகணயாகுமா அது" 
என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"துனண உலர்ததுவைதனறகுததனான் சசளிா்ியய 
இல்கல" என்றைாள அதகதன.



"சசளிா் என்றைால் என்னை? "சசவைன்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"Flag” என்று அம்மாஞ்ச் தனமககுத சசதனர்தன 
இ்ககலீஷில் அகதன சசமாழி சசபயர்ததுுச 
சசொன்னைியபாது லல்ரயும், பஞ்சுவும் 
ச்ரததுவிீட்ட, சசளிா் என்றைால் என்னை என்பகதன 
மிஸ்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககுப புரயும்ப் 
விளககுச சசொன்னைார்ளிள.

"சசதனுநவில் முகூர்ததனப ப்தனல் ியபா்டகறைியபாது 
அ்தன ஆீடளிலிடம் சசொல்ர அபப்ியய 
சசளிா்யும் ளிீட்க சசளிாளளலாம். 
இதனறசசளில்லாம் ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிகயத 
சசதனா்தனரஙவு சசெய்யக கூடாது" என்றைாள 
சசபணுககு மாமா.



"ெர, மா்யில் சசஹரளிாபடர் 
சசரங்யாயிுநககறைது. அதகதன, பாீட், மின்ஸ் 
மர்ததி, லல்ர நாலு ியபுநம் வைாுந்களிள 
ியபாளிலாம் " என்று அகழததனாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

சசவை்ககீட்டவும் அவைர்ளிியளா்ட சசதனாறறிக 
சசளிாணடான்.

அதகதன, பாீட் ‘ஜமா’கவை ஏறறறிக சசளிாணட 
சசஹரளிாபடர் ஜம்சசமன்று வைானில் பறைகளித 
சசதனாட்ககயது.

=============





அததியாயம் 4. ட

ியலாரீடடாவுககு வைாஷி்கடன்னில் ‘ியபார்’ 
அ்ததனது. ளிாரஙணம், அவைளுகடய ச்ியநகதி 
வைெணடா அுநகல் இல்லாதனதுதனான். 
ளிார்டனுககுள சசென்று ஒிவசசவைாுந 
பூஞ்சசெ்யாளிப பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனாள. 
அசசதனல்லாம் அவைளுககு ரஙச்களிவில்கல. ‘என்னை 
இுந்தனாலும் ‘டாஞ்சர் பஸ பளவைர் பஞ்ுச’சுககு 
ஈடாகுமா?’ என்று எணனணக சசளிாணடாள.

வைெ்தனாவின் நிகனைவு ியதனான்றைியவை, உடியனை தனன் 
‘ியதனாலி’ககு சசலீடடர் எழுதனப ியபாய்விீடடாள.



"்யர் வைெணடா! இபியபாது நான் ியமியரஙஜ 
பார்ீட்யுடன் வைாஷி்கடன் வை்திுநககியறைன். 
என் டா்யும், மம்மியும், உன் டா்யும், 
மம்மியும் இ்கியளிதனான் இுநககறைார்ளிள. மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் ஒன் மினிீட கூட ஒய்வில்லாமல் 
அகல்து சசளிாண்ுநககறைார். ியமியரஙஜ சசரஙாம்ப 
கரஙாணடாளி நடககும் ியபாருநககறைது. இ்கியளி 
ெம்மர் ஹவுகன்ுச சுறறிலும்  பயீட்பஸபுல் 
ளிார்டன்! பஸ பளவைர்ஸ் சசவைர கநஸ்! ஆனைால் 
டாஞ்சர் பஸ பளவைர்ஸ் மாதிர வைாெகனை இல்கல.

அம்மாஞ்ச் - ன்ாஸ்ீடர என்று இரஙண்ட ியபர் 
வை்திுநககறைார்ளிள. சசவைர ஹ்யமரஙஸ் பீ பள! 
அவைர்ளிகளப பார்ததனால் லாரஙல் அணீட 
ஹார்்கயப ியபால் இுநககறைது. என் டா்யும், 
மம்மியும்  பகரஙீடகரம் பார்ீட்யுடன் 
‘டம்பர்ீடடன் ஒகஸ்’ மாலிகளிகயப பார்களிப 
ியபாயிுநககறைார்ளிள. ியமியரஙஜ அியநளிமாளி ஏறபரஙல் 
மாதனததில் நடககும் என்று ியதனான்றுகறைது. 
இன்னும் ’ியடீட’ நிுசெயமாளிவில்கல. 
‘்டமாியரஙா’வுககுள எல்லாம் சசதனர்துவி்டம். நீ 



இல்லாமல் எனைககு இ்கியளி சசபாழுியதன 
ியபாளிவில்கல. உன் ஹஸ்சசபண்டடன் நீ அ்டததன
வைாரஙியம வைாஷி்கடன் வை்துவி்ட. இ்கியளி 
‘ஸ்பர்க’ ஆரஙம்பமாளிப ியபாகறைது. சசெர்ர 
 பளவைர்ஸ், டாகவுீட, ்டரபஸ், மகியனைாரயா 
எல்லாம் சசவைர சசவைர  பயீட்புலா யிுநககும். 
இ்தன ன்ம்மர் ஹவுஸ் ளிார்டனில் சசபரய சசபரய 
மரங்களிள இுநககன்றைனை. நீ வை்தனால் அவைறறிியல 
ஊஞ்ெல் ளிீட் விகளயாடலாம். சசரஙாம்ப 
ஜாரயாளி இுநககும்.

உன் அன்புளள,

ியலாரீடடா.

 ப.கு : நீ வைுநம்ியபாது எனைககு ஆறு ்ன் ளிமர்ளிீட 
வைா்கக வைரஙவும்.



*****

"ொஸ்திரளிியள மனண மன்றைாளிப ியபாகறைது. 
சசவைலிியய சசளிாஞ்ெ தரஙம் ]வைாகக்க’ ியபாய்விீட்ட
வைரஙலாமா?" என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"கெககள இுந்தனால் ஜார்ஜ டவுன் முழுதுியம 
ஒுந சுறறுுச சுறறிப பார்ததுவிடலாம்" என்று 
ஆகெபபீடடார் ொஸ்திரளிள.

"உம் தனரததிரங புததி உம்கம விடவில்கலியய! 
வைாஷி்கடனில் வை்து கெககலில் ியபாகறைாரஙாம்" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"நட்து ியபாவைது மீட்டம் குியபரங 
புததியாககும்?..." என்றைார் ொஸ்திர.



"அதனறகு ‘வைாகக்க’ ியபாவைது என்று சசபயர். 
அியதனா பாுநம், எததனகனை ியபர் ியஜா் ியஜா்யாளி
வைாகக்க ியபாகறைார்ளிள என்று..."

"அவைர்ளிசசளல்லாம் எ்கியளி ியபாகறைார்ளிள?"

"ச்லியபர் ெர்களிாரஙமாவுககுப ியபாவைார்ளிள. ச்ல 
ியபர் ஷஷாப ப்க ியபாவைார்ளிள. "

"எனைககும் சசளிாஞ்ெம் ஷஷாப ப்க ியபாளிும்" 
என்றைார் ொஸ்திரளிள. -



"எதுககு?"

"புது வைுநஷஷததுப பஞ்ொ்களிம் வை்திுந்தனால் 
வைா்களிும்!"

"ொஸ்திரளிியள, யாரஙாவைது ச்ரகளிப ியபாறைா... 
வைாகய ம்க சசளிாண்ட என்ியனைா்ட வைாுநம். 
மணீடியரஙாஸ் பார்க பகளிமாளிப ியபாய்விீட்ட 
வைரஙலாம்."

"உமககு வைழி சசதனரயுமா?"

"சசதனரயாமல் என்னை? ெம்ப்தியாததுகளிாரஙாள 
தன்களிப ியபாறைாியள டம்பர்ீடடன் ஓகஸ், அ்தன 



வீீடகடத தனாண் ஆர். ஸ்ீடரீீட வைழியா 
நட்தனால், சசளிாஞ்ெ தரஙததில் மணீடியரஙாஸ் பார்க 
நாம் தன்ககயிுநககறை ெம்மர் ஹவுஸ் ியமல் 
மா்யிியலயிுந்து பார்ததனாியல சசதனரயறைியதன!"

"வைாஷி்கடன் நளிரஙதகதனியய நீர்தனான் நிர்மானணததன 
மாதிர அல்லவைா ியபசுகிறர்?" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

"தனகலிகய எ்டததுக சசளிாணடீரஙா? பார்க 
சசபஞ்ச்ியல உீடளிார்்து சசளிாண்ுநககறை 
ியநரஙததிியல நறளிலாியம ! " என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

அய்யாொமி, மர்ததி, ஹாபஸ் தனம்பதியர், 
 பளகள வீீட்டகளிாரஙர்ளிள எல்ியலாுநம் எதிரல் 
வை்து சசளிாண்ுந்தனார்ளிள.



"எ்கியளி புறைபபீட்ட விீடடீர்ளிள? என்று 
அம்மாஞ்ச்கயப பார்ததுக ியளிீடடார் மர்ததி.

"மணீடியரஙாஸ் பார்க வைகரங வைாகக்க 
புறைபபீடியடாம். டம்பர்ீடடன் ஓகஸ் 
ப்களிளாகவைப ியபாய்ப பார்தைர்ளிளா? வைெதியாளி 
இுநககறைதனா?" என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"சசரஙாம்ப சசெளளிரயம். இரஙண்ட வீ்டளிளும் 
கூப ப்ட தரஙததில் இுநககன்றைனை. நீ்களிலிுநவைுநம்
சீககரஙம் திுநம் ப வை்துவி்ட்களிளு” என்றைார் 
அய்யாொமி.



"ஒ எஸ் சசன்வைன் தனர்ீட்ககுள 
வை்துவி்டகியறைாம்" என்றைார் ொஸ்திர.

.

"அிவவைளவு ியநரஙம் ஆகுமா?" என்று ியளிீடடார் 
அய்யாொமி.

ஆறைகரங மனணககுள என்றுதனான் ொஸ்திரளிள 
சசொல்ல நிகனைததனார். ஆனைால் அவைுநககு ஆறைகரங 
என்பதனறகு இ்ககலீஷ சசதனரயாது. சசன்வைன் 
தனர்ீட் என்கறை வைார்தகதனதனான் சசதனரயும். எனைியவை,
சசதனர்தன இ்ககலீகஷஷுச சசொல்ர கவைததனார். -

ொஸ்திரளிள உளறுகறைார் என்பகதனப 
புர்துசசளிாணட அம்மாஞ்ச், "நா்களி ஸிகஸ் 
தனர்ீட்ககுள வை்துவி்டகியறைாம்." என்று சசொல்ர
அனுப பனைார்.



ொஸ்திரளிளும், அம்மாஞ்ச்யும் பார்ககல் ஜனை 
நடமாீடடமில்லாதன ஒர் இடமாளிப பார்தது 
சசபஞ்ச்ல் அமர்்து சசளிாணடனைர்.

ொஸ்திரளிள தனகலிகயுச சுழறறி நறளி 
ஆரஙம் பததனார்.

"நீர் இ்கியளிியய உீடளிார்்து நறறுகசசளிாண்ுநம்.
நான் சசளிாஞ்ெம் மாவிகல ஒ்தது 
வை்துவி்டகியறைன். நாகளககு இரஙண்ட 
வீீட்டககும் புணனணயாளிவைாெனைம் 
சசெய்யும்..." என்று கூறிவிீட்டப ியபானைார்.

அம்மாஞ்ச் திுநம் ப வைுநவைதனறகுள 
ொஸ்திரளிகளுச சுறறிப சசபுநம் கூீடடம் 



கூ்விீடடது. அவைர் தனகலிகயுச சுழறறி, 
பஞ்ச்ருந்து நகல லாளிவைமாளி இழுபபகதன 
அதிெயமாளிப பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனார்ளிள 
அவைர்ளிள.

"வைாீட இஸ் திஸ்?" என்று ியளிீடடார் பததிரகளி 
நிுநபர் ஒுநவைர்.

ொஸ்திரளிள பதில் சசொல்ல மு்யாமல் திணறிக 
சசளிாண்ுந்தனியபாது, நல்ல ியவைகளயாளி 
அம்மாஞ்ச்ியய திுநம் ப வை்துவிீடடார். 
ொஸ்திரளிள தனவிததுக சசளிாண்ுநபபகதனக 
ளிணட அவைர், "திஸ் இஸ் டகலி! திஸ் இஸ் 
ளிாீடடன்" என்று அவைர்ளிளுககு விளககனைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"இ்தன ’தசசரஙீட’கட என்னை சசெய்வீர்ளிள?"



"பூ்ணல் சசெய்து  பரஙம்ம மு்ுசசுப 
ியபா்டியவைாம்... அபபுறைம் இகதன  பரஙம்மாியவை 
வை்தனாலும்  பரகளிமு்யாது..."

"ஒியரங தனடகவையில் அறு்து ியபாளிாமல் எததனகனை 
அ் நீளம் நல் நறபீர்ளிள?"

"எிவவைளவு நீளம் ியவைண்டமானைாலும் நறளிலாம்.
ஆனைால் தனகலி தனகரஙயில் இ்ககுியம..." என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"தனகரஙயில் பளளம் சசவைீட்த தனகலி இ்களிாமல் 
நறறைால் ியபாகறைது" என்றைார் ஒுந நிுநபர்.



"அகதனவிட வைாஷி்கடன் ஸ்த ப மது ஏறறி நின்று 
சசளிாண்ட நறளிலாியம" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"ஒணடர்புல் ஐ்யா ஒுந எகஸி பஷஷன் 
ியஷஷாவுககு ஏறறபா்ட சசெய்தனால் எல்ியலாுநம் 
ியவை்ககளி பார்பபார்ளிள" என்று 
சசொல்ரவிீட்டப ியபானைார்ளிள பததிரகளி 
நிுநபர்ளிள!

அிவவைளவுதனான் "ஸ் பன்னி்க ியமன் பஸபரஙம் ளிா்தி
லாணீட!" என்று அன்று மாகலியய 
பததிரகளிளிலில் சசெய்தி சசவைலியாகவிீடடது.



அம்மாஞ்ச்யும், ொஸ்திரளிளும் ஜாகளிககுத 
திுநம் புச சசெல்வைதனறகுள மனண எீட்டககு ியமல் 
ஆகவிீடடது.

இுநவைுநம் வைழி சசதனரயாமல் சசதனுநத சசதனுநவைாளி 
அகல்து அகல்து ஜார்ஜ டவுன் முழுதும் 
சுறறிவிீட்டக ளிகடச்யாளி ஆர். ஸ்ீடரீீட்டககு 
வைழி ியளிீட்டக சசளிாண்ுந்தனனைர்.

சசவைகு ியநரஙமாகவிடியவை, ்ல்ர பஞ்சு ளிாகரங 
எ்டததுக சசளிாண்ட அவைர்ளிகளத ியதனடக 
களம் பவிீடடான். அம்மாஞ்ச்யும், ொஸ்திரயும் 
ஆர். ஸ்ீடரீீட்ியலியய அகல்து 
சசளிாண்ுநபபகதன ளிணட பஞ்சு, "உ்களிகளத 
ியதன்க சசளிாண்ட எ்கசசளில்லாம் 
அகலகறைது.மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
உ்களிலிுநவைகரஙயும் உடியனை அகழதது வைரஙுச 
சசொன்னைார்" என்றைான்.



"குலிர்்தன ியவைகளயில் ஜார்ஜ டவுகனை ஒுந 
சுறறுுச சுறறிப பார்தியதனாம். அதனனைால் - 
ியலீடடாகவிீடடது" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"வீீட்டககு திுநம் ப வைரங வைழி சசதனரயாமல் 
அகலஞ்ியொம்னு சசொல்லுியமன். இதிியல ியவைறு
ஜம்பமா? " என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"அகலயறைதனாவைது? வைாகக்க என்று சசொல்லும்" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"அம்மாஞ்ச் வைாததியாியரங! களியிியல என்னை 
அது?” என்று ியளிீடடான் பஞ்சு.



"மாவிகலக சசளிாதது, நாகளககுப 
புணனணயாளிவைாெனைம் சசெய்ய ியவைணடாமா?"

்ல்ர பஞ்சு ச்ரததனான். "ஏறன் ச்ரககறைாய்?" 
அம்மாஞ்ச் ியளிீடடார்.

"இது மாவிகல இல்கலியய! ியவைறு ஏறியதனா 
இகல!" என்றைான் பஞ்சு.

"பார்பபதனறகு அபப்ததனான் இுநககும். இது 
அெல் அசசமரகளிா ியதனெதது மாவிகல" என்று 
ெமாலிததனார் அம்மாஞ்ச். . -



ெம்மர் ஹவுஸில் ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமியும் 
மறறைவைர் ளிளும் ளில்யாண ஏறறபா்டளிகளப பறறிுச 
ெர்ுசகெ சசெய்து சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. 
அம்மாஞ்ச்யும் ொஸ்திரளிளும் வைுநவைகதனக 
ளிணடதும், "வைா்கியளிா அம்மாஞ்ச்! ஏறன் 
இிவவைளவு ியலீட?" என்று ியளிீடடார் 
அய்யாொமி.

"இ்தன ியபபபர்ளிாரஙாள எ்களிகள 
விீடடாததனாியனை? ியளிளவி ியமியல ியளிளவி 
ியளிீடகறைார்ளிள? தனகலியில் நல் நறறுக 
ளிாீடடுமாம். அகதன ஒுந எகஸி பஷஷனைா 
நடததனு்களிறைா ! ஆளிீட்டம்; வைாஷி்கடன் 
ஸ்த ப ியமியலியய ஏறறி நின்று நறறுக 
ளிாீட்டகியறைாம் என்று சசொல்ரத தனப பததுக 
சசளிாண்ட வை்ியதனாம். அதுதனான் ியலீட" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச். .



"ெர, ளில்யாணததுககு சசமாததனம் எததனகனை 
ியதன்களிாய் ியவைண்யிுநககும்? சசொல்லும் 
பார்களிலாம் " என்று ியளிீடடார் அய்யாொமி.

"குகறை்தனது இரஙண்ட லீடெமாவைது 
ியதனகவைபபடாியதனா? ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிகயுச 
ொர்்தனவைாியள நிகறையப ியபர் வைுநவைாியள!" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"்ட லாகஸ் ியபாதுமா? ஒன் மில்ரயன் ியளிாளினைீட
ியவைண்டமானைாலும் ஹவைாயிருந்து 
வைரஙவைகழதது வி்டகியறைன். எ்களிளுககு அ்கியளி 
ஒுந சசபரய எஸ்ியடீட இுநககறைது" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"சசரஙாம்ப நல்லதனாப ியபாுசசு. ப்தனலுககு 
ியவைண்ய சசதனன்னை்ககீறகறைக கூட அ்ககுந்ியதன 
சசளிாண்ட வை்து விடலாியம!" என்றைார் மாமா.

"மஞ்ெள கு்ககுமததிருந்து ஆரஙம் பதது 
எல்லாவைறகறையும் விடாமல் ஜா பதனா ியபாீட்டக 
சசளிாளளு்களிள. ஒன்கறையும் மறைகளிக கூடாது" 
என்றைாள அதகதன.

"நாகளகியளி இரஙண்ட வீீட்டககும் புணனணயாளி 
வைாெனைதகதன நடததி விடலாம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"அதுவும் ெரதனான். சசவைளலிககழகமயாளிவும் 
இுநககறைது" என்றைார் அய்யாொமி.



"அபபடீன்னைா வி்யறளிாலம் மு மனணகியளி 
எழு்து வீசசடல்லாம் சசமழுகப சசபுநககக 
ியளிாலம் ியபாீட்டுச சசெம்மணும் இீட்ட 
வி்டியவைாம்" என்றைாள அதகதன.

"ஏறபரஙல் மாெததிியலியய ளில்யாணதகதன நடததி 
விடலாமா?" என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"ஆமாம்; சுபஸ்ய சீககரஙம்னு சசொல்லுவைா 
சசபரயவைா; எதுககு ்ியல பணணனும்? 
விமானைம் சசரங்யா இுநககு. “எகதன 
நிகனைுசொலும் அகதனக சசளிாண்டவை்து 
விடலாம்ு” என்றைார் மாமா.

"முதனரல் லீடெம் அபபளம் இீட்ட 
மு்யுியம!" என்று ளிவைகலபபீடடாள 
பாீட்.



"அதுதனான் அபபளம் உலர்ததுவைதனறகு 
இடம்கூடப பார்ததனாகவிீடடியதன! இன்னும் 
என்னை ளிவைகல?" என்று ியளிீடடாள அதகதன.

"எ்தன இடம் பஸ பகஸ் ஆுசசு? என்று ியளிீடடார் 
அம்மாஞ்ச்.

"ியநஷஷனைல் ஆர்ீட ளிாலரதனான். அதனன் மா்தனான் 
விொலமாயிுநககு" என்றைாள அதகதன.

"ஆமாம். அபபளம் இ்டவைதும் ஒுந 
ஆர்ீடதனாியனை?" என்றைார் ரஙாகசசபல்லர் மாமி.



"நாகளகியளி அபபள ியவைகலகய 
ஆரஙம் பததனால்தனான் மு்யும். தனஞ்ொவர், 
திுநசசநல்ியவைர, பாலகளிா்ட மன்று 
ஊர்ளிலிருந்தும் பாீட்மார்ளிகள அகழதது 
வைரங ியவைண்டம். ெம்மர் ஹவுஸில் அபபளதகதன 
இீட்ட சசஹரளிாபடரல் சசளிாண்ட ியபாய் ஆர்ீட 
ளிாலர மா்யில் உலர்ததிவிடலாம்" என்றைார் 
மாமா.

"மகழ, ளிாதது வைரஙாமல் இுநகளிுியம" என்றைாள
அதகதன. -

"ஆர்ீட ளிாலர மா் முழுவைதும் ப்தனல் 
ியபாீட்டவிடுச சசொல்லீட்டமா?" என்று 
ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ப்தனல் ியபாீட்டவிீடடால் அபபளததுககு 
சசவையில் இல்லாமல் ியபாய்வி்டியம!" என்றைாள 
மின்ஸ் மர்ததி.



"ஓ! அகதன மறை்துவிீடியடியனை!" என்றைாள 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி.

"பஞ்சு நீ நாகளகியளி புறைபபீட்டப ியபாய் 
ெகமயல்ளிாரஙர்ளிகளயும், பாீட்மார்ளிகளயும் 
விமானைததில் ஏறறறி அனுப பவிட ியவைண்டம்..." 
என்றைார் மாமா.

"உளு்து, அரச், உரஙல், உலககளி, மகண, 
அபபளககுழவி இிவவைளவும் வைரஙியவைண்டம்" 
என்றைாள விொலம்.

“ியமியரஙஜ சசரஙாம்பப  பரஙமாதனமாளி நடகளிும். 
வைாீடசசடவைர் ய வைாணீட வைரஙவைகழதது வி்ட்களிள"



என்று உறொளிபப்டததினைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"ெர, நாகளகியளி எல்லாவைறறுககும் ஒுந ரஸ்ீட 
ியபாீட்டக சசளிாண்ட, யார் யாுநககு என்சசனைன்னை 
ியவைகல என்பகதன ‘அலாீட’ சசெய்துவிடலாம்" 
என்றைான் பஞ்சு.

"நகளி சசெய்யும் ஆொரளிளும் சீககரஙம் 
வை்துவிீடடால் ியதனவைகல. அிவவைளவு 
நகளிளிளும் சசெய்தனாளி ியவைண்டியம" என்றைாள 
விொலம். -

"ப்தனல் ியபா்டகறைவைர்ளிள கூடததனான் முன் 
கூீட்ியய வை்தனாளி ியவைண்டம்" என்றைார் மாமா.



"ஆொர என்றைால் யார்?..." என்று ியளிீடடார் ஹார
ஹாபஸ். -

"ியளிால்ீடஸ்மித" என்றைார் மாமா.

"ியளிால்ீடஸ்மித என்றை சசபயரல் இ்கியளிியய 
சசரஙாம்பப ியபர் இுநககறைார்ளிியள" என்றைார் 
ஹாபஸ்.

"இ்தன ியளிால்ீடஸ்மிததுகளிள ியவைறு. எ்களிள ஊர் 
ஆொரளிள ியவைறுு” என்றைார் மாமா.



"முதனரல் ியதனாீடடததில் ஒுந சசபரய கணறு 
சசவைீட் ரஙாீட்னைம் ியபாீட்ட, துனண துகவைககறை 
ளில்லும் ியபாீடடால் ியதனவைகல..." என்றைாள 
அதகதன.

"நாியனை சசொல்லும்னு நிகனைுசியென். 
நமகசசளில்லாம் ம்யா ஸ்நானைம் பணறைததுககு 
ஒுந இடம் ியவைண்டியம: என்றைாள பாீட்.

"ெர, ியநரஙமாகறைது; எல்ியலாுநம் த்களிப 
ியபாளிலாம். வி்யறளிாலியம எழு்திுநகளி 
ியவைண்டம்" என்று கூறினைாள அதகதன.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் மீட்டம் அன்று 
இரஙசசவைல்லாம் த்களிியவையில்கல. தனன்னுகடய 
உறைவினைர்ளிளுககும் ச்ியநகதனர்ளிளுககும் 
சசடரியபான் சசெய்து ‘ளிாகலயில் 



ியஹாரவைாீடடர் ஸ்பர்ககலி்க ப்கஷஷன் 
நடககறைது. அவைச்யம் வை்துவி்ட்களிள’ என்று 
ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி அகழததுக சசளிாண்ுந்தனாள.

சசபாழுது வி்்தனதுதனான் தனாமதனம். விஸ்ளின்ஸின் 
அசசவைன்யவிலும், ஆர். ஸ்ீடரீீட்லும் வைண்ப 
ியபாககுவைரஙதகதனத தனகட சசெய்யும் அளவுககுக 
கூீடடம் கூ்விீடடது. ஜார்ஜ டவுனிலுளள 
சசபணமனணளிள, ஆணமனணளிள, ச்றுவைர், 
ச்றுமியர் எல்ியலாுநம் ியவை்ககளி பார்களி வை்து 
விீடடார்ளிள. ளிாரஙணம், ெம்மர் ஹவுஸ் 
டம்பர்ீடடன் ஒகஸ் வைாெல்ளிலில் ியளிாலம் 
ியபா்டம் ளிாீடச்கயக ளிாணததனான்.

பாீட், ஒுந பாததிரஙததில் அரச்மாகவைக 
ளிகரஙதது எ்டததுக சசளிாண்ட விரஙல்ளிகள 
வைகளதது வைகளததுப ியபாீடட ியளிாலதகதன, 
கவைததன ளிண வைா்களிாமல் பார்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர்.



விொலம் குழல் ியளிாலம் ியபாீடடாள. அதகதன 
சசெம்மணகணக ளிகரஙததுக ியளிால்களிளுககுுச 
ச்வைபபு நிறைததில் ‘பார்டர்’ ளிீட்னைாள. -

"லிவர ்கலன்ஸ்!” என்றைாள மின்ஸ். 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"சசரஙீட பார்டர் ஒணடர்புல்!" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லரன் ச்ியநகதி ஒுநததி.

"ஹிவ ்ட ியதன புீட பாரஙலல் கலன்ஸ்?" என்று 
விய்தனனைர் இன்னும் ச்லர்.



"ெ்திரங மணடலததுககு ரஙாகசசளிீட 
விடறைவைாளுககு நாம் ியளிாலம் ியபாடறைது ஒுந 
சசபரய அதிெயமாயிுநககுு” என்றைார் மாமா.

"இ்தன ியளிாலததுகியளி இிவவைளவு கூீடடம் 
கூ்னைால் ஊர்ியளிாலதகதன எபப்ததனான் 
ெமாலிகளிப ியபாகியறைாியமா?" என்று சசபுநமுசசு 
விீடடார் அய்யாொமி.

==========



அததியாயம் 5. னி

"மிஸ்டர் பஞ்ுச! (பஞ்கெத திரதது ‘பஞ்ுச’ொகக 
விீடடார் மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்!)

ஐ ியடாணீட ியநா எனிதி்க... இ்தன ியமியரஙஜியல 
ஒுந ஸ்மால் ளிம்பசசளயிணீட கூட இுநகளிக 
கூடாது. யார் எது ியளிீடடாலும் சசரங்யா 
இுநகளிும். ‘கடளிர் மில்க’ 
ியவைண்டமானைாலும் சசளிாண்ட வை்து 
ியெர்ததுடும். சசதனரஞ்சுதனா? நீ்களிதனான் 
எல்லாததுககும் இன்ொர்ஜ. சசஹல்பபுககு 
ியவைும்னைா லல்ரகய அகழுசச்ககீட்டப 
ியபா்களி. இபபியவை நீ்களி சசரஙண்ட ியபுநம் 
இண்யாவுககு ‘பஸபகள’ பணனண அ்ககுந்து 
குககன்யும், பாீடடீகன்யும் உடியனை 
அனுபபறைதுககு ஏறறபா்ட சசெய்யு்களி. இன்று 
முதனல் சசமீடரஙான்ுககு சசடய்ர நாலு ொர்ீடடர்ீட 



பியளன்ஸ் ியபாய் ியபாய் ரடர்ன் ஆயிககீடியட 
இுநககும்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

்ல்ர பஞ்சுவுககுுச ெ்ியதனாஷஷம் தனா்களிவில்கல. 
சசஹல்பபுககு லல்ரகய அகழததுப ியபாளிுச 
சசொல்ரவிீடடாளல்லவைா? அ்தனுச 
ெ்ியதனாஷஷம்தனான்! ‘மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
இ்ககதனம் சசதனர்தனவைள’’என்று அ்தனுச 
சீமாீட்கய மனைதிறகுளளாளிியவை வைாழ்ததினைான்.

அ்டததன ச்ல மனண ியநரஙததுகசசளில்லாம் பஞ்சுவும்,
லல்ரயும் புறைபபீட்டவிீடடார்ளிள. நாலு 
விமானை்களிள இண்யாகவை ியநாககப பறை்தனனை. 
இ்தன ீடரப பல் பஞ்சு-லல்ர நீடபு சசரஙாம்ப 
சசரஙாம்ப உயர்்துவிீடடது. விமானைக ளிாதனல் 
ஆயிறியறை!



"ஈவினி்க மன்று மனணககு சசமீடரஙாஸிருந்து 
பியளன்ஸ் அகரஙவி்க. எ பார்ீட் ஆப பாீடடீஸ் 
பரஙம் பால் ளிாீட, ்ன்னைசசவைல்ர அணீட டாஞ்சர்
ளிமி்க. அவைர்ளிகள ரஸீிவ பணண நாம் 
ஏறர்ியபார்ீட ியபாளி ியவைணடாமா?" என்று 
ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"ளிீடடாயம் ியபாளிததனான் ியவைும் " என்றைாள 
மர்ததியின் மகனைவி ியலாெனைா.

"அவை்களிளுககு ‘ளிார்லணீட’ ியபாீட்ட ரஸீிவ 
சசெய்ய ியவைுமா, இல்ியல... இண்யன் 
ளிஸ்டம்ஸ் எபப்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"அசசதனல்லாம் ஒன்றும் ியவைணடாம். ளிார்ியல 
அகழததுக சசளிாண்ட வை்தனால் ியபாதும்" என்றைார்
அய்யாொமி.

"ஏறர்ியபார்ீடியல அவை்களிளுகளிாளி நறு ளிார் 
சசவையிீட பணணுச சசொல்ரயிுநகியளின். சீககரஙம் 
புறைபப்ட்களி. ியபாளிலாம்" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

பாலகளிாீட்டப பாீட்ளிளுககு ஒுந விமானைம். 
்ன்னைசசவைல்ர பாீட்ளிளுககு ஒுந விமானைம். 
டாஞ்சர் பாீட்ளிளுககு ஒுந விமானைம். உளு்து,
உலககளி, உரஙல் முதனரய ொமான்ளிளுககு ஒுந 
விமானைம் - ஆளி நாலு விமானை்களிள ஒன்றைன்  பன் 
ஒன்றைாளி வை்து இறை்ககனை.



அவைறறிருந்து வைரகெ வைரகெயாளி இறை்கக 
வை்தன பாீட்மார்ளிகளக ளிணட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநககு ஆனை்தனம் தனா்களிவில்கல. 
ஏறர்ியஹாஸ்ீடடஸ் லல்ர, பால்ளிாீட 
பாீட்மார்ளிலின் லீடரஙானை துளச்ப பாீட்கய 
அறிமுளிப ப்டததினைாள. டாஞ்சர் குரப லீடர் 
ளிாியவைரப பாீட், ்ன்னைசசவைல்ர குரப லீடர் 
ியெஷிபபாீட் இிவவிுநவைகரஙயும் பஞ்சு 
அறிமுளிபப்டததினைான்.

"ஹிவ ்ட ய ்ட?” என்று மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
அவைர்ளிகள விொரததனியபாது பாீட்மார்ளிள 
ஒன்றும் புரயாமல் விழிததனார்ளிள.

அபியபாது பஞ்சு குறுககீட்ட, "ஓ! ியதன ்ட 
ஒணடர்புல் அபளம்ஸ்!" என்று ஹாஸ்யமாளிுச 
சசொல்லியவை எல்ியலாுநம் ச்ரததுவிீடடனைர்!



பாீட்மார்ளிலில் பாதிப ியபர் ெம்மர் ஹவுஸிலும்
மறறைப பாதிப ியபர் டம்பர்ீடடன் ஓகஸிலும் 
இறைகளிபபீடடனைர்.

"இவைர்ளிளுகசசளில்லாம் இபியபாது என்னை 
ஆளிாரஙம் சசளிா்டபபது? டீயும்  பஸ்சசளிீட்டம் 
சசளிா்டகளிுச சசொல்லீட்டமா?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"ச்வை ச்வைா! இன்கறைககு ஏறளிாதனச்! இவைர்ளிள 
புசகெத தனணணர் கூடத சசதனாடமாீடடார்ளிள. 
களன் பீட்னிதனான்!" என்றைான் பஞ்சு. -

"ஏறளிாடஸிககு ஏறன் பீட்னி இுநகளிும்?" 
என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"அபியபாதுதனான் கவைகுணடம் ியபாவைார்ளிளாம்!"
என்றைான் பஞ்சு.

"கவைளிவுணீடியல ியபாளிுமா? எததனகனை 
கவைளிவுணீட ியவைுமானைாலும் நான் ‘அியரஙஞ்ுச’ 
பணுியவைியனை!" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"கவைளிவுணீட இல்கல. கவைகுணடம். அது 
ியமியல இுநககறைது" என்றைான் பஞ்சு.

"கவைளிவுணீட கூட ியமியலதனான் ியபாகும்" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.



"ெர, அவை்களி வை்தன ியவைகல மு்யீட்டம். 
அபபுறைம் கவைளிவுணீட்ியலியய ஏறறறி அனுப ப 
விடலாம் " என்றைான் பஞ்சு.

"நாகளகியளி அபபளம் ஒர்ககன்  பகன் 
பணனணடலாமில்கலயா?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"நாகளககு எபப் மு்யும் கணியறை சசவைீட் 
ஆளிவில்கலியய?" என்று கூறினைாள தனஞ்ொவர் 
ளிாியவைரப பாீட்

"கணறைா? அபபடீன்னைா?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர். .



"சசவைல்..." என்றைான் பஞ்சு.

"சசவைல் எதுககு?"

"உளு்கதன ஊறைப ியபாடறைதுககு 
சசவைல்வைாீடடர்தனான் ியவைும். இவைர்ளிசசளல்லாம்
சசவைல் வைாீடடர்ியலதனான் ஸ்நானைம் சசெய்வைார்ளிள" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"அபப்ன்னைா இம்ம்யீடடா சசபரய சசவைல்லாளி
ஒன்று சசவைீட்டவைதனறகு ஏறறபா்ட 
சசெய்துவிடலாியம!" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"நாகளககுக ளிாகலயிியல ப்தனல் 
ியபாடறைவை்களிளும் பததுப பாததிரஙம் 
ியதனய்ககறைவை்களிளும் வைரஙா்களி. ப்தனல் ியபா்டகறை 
ஆொமிளிகள விீடடால், ஒியரங கநீடியல கணறு 
சசவைீட் ரஙாீட்னைமும் ியபாீட்டக 
சசளிா்டததுவி்டவைார்ளிள" என்றைான் பஞ்சு. -

மறுநாியள ப்தனல்ளிாரஙர்ளிள வை்தனதும் அவைர்ளிகளக
சசளிாண்ட சசபரய கணறு ஒன்கறை சசவைீட், 
ரஙாீட்னைமும் ியபாீட்டவிீடடான் பஞ்சு.

கணறகறை வை்து பார்ததனாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"இதுதனான் சசவைல்" என்றைான் பஞ்சு.



"சசவைர குீட மிஸ்டர் பஞ்ுச! சசவைல் சசரஙாம்ப 
நல்லாயிுநககுதுு” என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"கணறறில் தனணணர் எ்டபபதனறகு முன்னைால் 
ியதன்களிாய் உகடததுக ளிறபூரஙம் சசளிாளுததன 
ியவைண்டம்" என்றைாள ளிாியவைரப பாீட்.

"ெர, அம்மாஞ்ச் வைாததியாகரஙக கூப ப்ட" 
என்றைார் அய்யாொமி. அம்மாஞ்ச் வைாததியார் 
வை்து ியதன்களிாய் உகடததனார். அகதனக ளிணட 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் ஆுசெரயததுடன் 
"ியதன்களிாகயுச ெம அளவில் வைீடடமாளி எபப் 
உகடததனார்?" என்று ியளிீடடாள.

"தனீட இஸ் தி இண்யன் ஆர்ீட!" என்றைான் பஞ்சு.



ியதன்களிாய்ககுக கு்டமி கவைததிுநபபகதனக 
ளிண்டவிீட்ட ‘டபஸபடீட ியளிாளினைீட!’ என்று 
சசொல்ருச ச்ரததனாள மின்ஸ் ரஙாக. -

"ஏறணடா பஞ்சு!அசசமரகளிாவிியல ியதன்களிாய்க 
சசளில்லாம் கரஙாபபு கவைபபாளாமா?" என்று 
ியளிீடடாள பாீட்.

"ெர, பூகஜயாகவிீடடது. இனி தனணணர் 
எ்டகளிலாம். தனாம்புக ளியிறு இுநககறைதனா?" என்று
ியளிீடடார் அய்யாொமி.

"நாலு டஜன் தனாம்புக ளியிறு சசளிாண்ட 
வை்திுநககியறைன், .ியபாதுமா?" என்றைான் பஞ்சு.



அய்யாொமி, குடததில் தனாம்புக ளியிறகறைுச 
சுுநககீட்டத தனணனணர் ியெ்தினைார்.

ரஙாீட்னைம் ’கிறுச கிறுச’ என்று ெததனமிீடடது. -

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககு அ்தனுச ெததனம் மிளிவும்
 ப்ததிுந்தனது.

"ஒ வைாீட எ மியஸிளில் ஸ்வுணீட! இ்தன ஸ்வுணீட
எபியபாதும் ியளிீட்டக சசளிாணியட இுநககுமா?" 
என்று விொரததனார் மின்ஸ் ரஙாக.



"ரஙாீட்னைததுககு கரீியன்ா, எணசசணியயா 
ியபாடாமருந்தனால் இ்தன ஸ்வுணீட எபியபாதும்
வை்து சசளிாண்ுநககும். அதுமீட்டமல்ல; 
இன்னும் பல தினுொனை ெவுண்டளிள கூட 
வைுநம்!" என்றைான் பஞ்சு.

"பஞ்ுச! அபப்ன்னைா இ்தன ரஙாீட்னைததுககு 
யாுநம் எணசசணய் ியபாீட்டவிடாமல் 
உஷஷாரஙாளிப பார்ததுகளிும். இபபியவை இ்கியளி 
சசரஙண்ட வைாுசியமன் ியபாீட்டவி்ட்களி. யாரஙாவைது 
எணசசணய் ியபாட வை்தனால் அகதனத 
தன்டததுடும்" என்றைாள.

"ெர, ியமடம்" என்றைான் பஞ்சு.

"எனைககு இ்தன சசவைல்ரியலயிுந்து வைாீடடர் புல் 
பணனணப பார்களிும் ியபால ஆகெயா 



யிுநககுது" என்று கூறித தனணணர்க குடதகதனத 
தனாியனை இழுததுப பார்ததனாள. புதுத தனாம்புக 
ளியிறு ஆனைதனால் அ்தனுச சீமாீட்யின் களிளிள 
ச்வை்து எருசெசசல்டததனனை. உடியனை களிளிளுககு 
‘களவுஸ்’ ியபாீட்டக சசளிாண்ட ியெததினைாள. 
குடம் தனாறுமாறைாளி ஊெலா் நக சசளின்று சுவைரல் 
ியமாதனியவை ஒீடகடயாகத தனணணசசரஙல்லாம் கீியழ
ியபாய் விீடடது. அகதனக ளிண்ட "சசவைர ன்ார 
பஞ்ுச! குடம் பஞ்ெர் ஆகவிீடடது" என்று 
சசொல்ர வைுநததனபபீடடாள.

"பரஙவைாயில்கல ியமடம்! ‘சசவைல்்ட‘ பணனண 
விடலாம்" என்றைான் பஞ்சு, !

ரஙாீட்னைததிருந்து மியச்ளில் ஸ்வுணீட 
உணடாகறைது என்னும் ியெதிகயக ியளிளவியுறறை 
அசசமரகளி ெ்ககதன நிபுணர்ளிளும், 
ஆரஙாய்ுசச்யாளர்ளிளும் ஹாரவுீட 



ஆர்கசசளிஸ்ீடரஙா ியளிாஷ்யினைுநம் ெம்மர் ஹவுஸ் 
ியதனாீடடதகதன முறறுகளியிீடடனைர். - -

ரஙாீட்னைததில் உணடானை விதனம் விதனமானை 
ஒரளிகளக ியளிீட்டப பரஙவைெமாக, இததனகளிய 
இனிய ெ்ககீதனதகதன எழுபபும் அ்தன அதிெய 
மியஸிளில் இன்ஸ்ீடுநசசமணீடகட அககு ியவைறு 
ஆனண ியவைறைாளிப  பரதது ஆரஙாய்ுசச் சசெய்து 
பார்ததனனைர்.

இ்தன வைாததியதகதனக ளிண்ட ப்ததன இ்திய 
நிபுணகரஙப ியபீட் ளிாணவும் அ்தன ியமகதனயின் 
அறிவுக கூர்கமகய அசசமரகளி நாீட்ன் ெ்ககீதன 
வைளர்ுசச்ககுப பயன்ப்டததிக சசளிாளளவும் 
மு்வு சசெய்தனனைர்.

ஹாரவுீட பட முதனலாலிளிள அபியபாது தனா்களிள 
எ்டததுக சசளிாண்ுந்தன ச்ல பட்களிலில் இ்தன 



அதிெய ெ்ககீதனக ளிுநவியின் ஒரகயப 
 பன்னைனணயாளி உபியயாககளித ைர்மானிததனனைர். 
ஆனைால் இிவவைளவு சசபரய வைாததியதகதனப 
சசபயர்தது அபபால் எ்டததுுச சசெல்ல மு்யாது 
என்று அறி்தனியபாது, அியதன மாதிர வைாததியக 
ளிுநவி ஒன்கறைத தன்களிள ஸ்்ட்ியயாவிியலியய 
சசொ்தனமாளிுச சசெய்து கவைததுக சசளிாளள 
விுநம் பனைர். ஆனைால் இன்சசனைாுந வைாததியம் 
சசெய்தனால் அதிருந்து இியதன மாதிர ‘ன்வுணீட’ 
வைுநம் என்பது நிுசெயமில்கல என்று 
ியதனான்றைியவை, ெம்மர் ஹவுஸ் ரஙாீட்னைதகதனியய 
உபியயாகதது அதிருந்ியதன ியதனகவையானை 
ஒரளிகள ரகளிார்ீட சசெய்து சசளிாளவைசசதனனைத 
ைர்மானிததனனைர்.

அபபளம் இ்டவைகதன ியவை்ககளி பார்களி மிளி 
ஆவைலாயிுந்தனாள மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லர். 
பாீட்மார்ளிள சசளிாண்ட வை்திுந்தன வைணணக 
குழவிளிகள வைா்கக அவைறகறைத தனடவித தனடவிப 
பார்ததுக சசளிாணியட, "சசபகூரயர் ியஷஷப! நாள 
ஒன்றுககு ஒுந பாீட் எததனகனை அபபளம் 
சசெய்வைாள?" என்று ியளிீடடாள.



"நறு, நறகறைம்பது..." என்று பதில் ககடததனது.
"ியமார் ியதனன் ஏற சசெஞ்சுர!" என்று விய்தனாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர். .

"மு நாலில் ன்ஹஸ்ரஙநாமம் கூடுச சசெய்து 
மு்களிலாம். இசசதனன்னை  பரஙமாதனம்?" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"என் பஸ பரஙணீடஸ், ரியல்ிவஸ் எல்ியலாுநம் 
நாகளககு வைரஙா்களி. அபபளம் இ்டவைகதனப 
பார்களி அவை்களிசசளல்லாம் சசரஙாம்ப 
ஆகெயாயிுநகளிா்களி" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.



மறுநாியள பாீட்மார்ளிள அபபளம் இடத 
சசதனாட்ககவிீடடார்ளிள. அறுபததுமவைர் 
உறெவைம், ியநுந மீட்்க, எரெசசபத ரஙானண 
விஜயம், கரகசசளிீட மாீடுச இம்மாதிர 
ெமய்களிலில் கூடக ளிாண மு்யாதன அததனகனை 
சசபரய கூீடடம் வைாஷி்கடன் ியநஷஷனைல் ஆர்ீட 
ளிாலர வைாெரல் கூ்யிுந்தனது! ளிாரஙணம், 
அததனகனை பாீட்மார்ளிளும் இீட்டப ியபா்டகறை 
அபபள்களிள அ்தன மா்ககுததனான் 
சசஹரளிாபடர்ளிள மலம் சசளிாண்ட 
வைரஙபபீடடனை.

பததிரகளிளிலில் அபபளதகதனப பறறிய 
வைர்ணகனைளிளும், சசெய்திளிளும் அ்டததன்டதது 
வை்து சசளிாணியடயிுந்தனனை. ஒிவசசவைாுந 
முகறையும் சசஹரளிாபடரல் அபபள்களிள 
வைுநகறைியபாது மகளிள ‘ியதனர்! ியதனர் ளிம்ஸ் தி 
சசஹரளிாபடர்’ என்று களிகயத தனீட் ஆரஙவைாரஙம்
சசெய்தனார்ளிள.



ஆர்ீட ளிாலர வைாெரல் ஒுந சசபரய ியபார்்ட 
கவைகளிபபீட்ுந்தனது.

நம் ஊர்ளிலில் கரகசசளிீட சசடஸ்ீட நட்து 
சசளிாண்ுநககும்ியபாது ஸ்ியளிார் ியபார்்ல் 
ரஙன்ளிகளயும், ஒவைர்ளிகளயும் ியபாீட்டக 
சசளிாண்ுநபபார்ளிளல்லவைா? அ்தன மாதிர, 
எததனகனை பாீட்மார்ளிள எததனகனை அபபளம் 
இீடடார்ளிள? எிவவைளவு ியபர் சசெஞ்சுர 
ியபாீடடார்ளிள? எ்தன குரப எிவவைளவு அபபளம் 
இீட்ட மு்ததனது? ியபான்றை விவைரங்களிகள 
ியபார்்ல் மனணகசசளிாுந முகறை எழுதிக 
சசளிாணியட இுந்தனார்ளிள!

முதனல் நாியள அபபள ஸ்ியளிார் 
பதிகனை்தனாயிரஙதது முன்னூறகறைம்பகதன எீட்ப 
 ப்ததுவிீடடியபாது வைாஷி்கடன் மகளிள 
வைானைியம அதிர்்து ியபாகறை மாதிர களி தனீட் 
ஆரஙவைாரஙம் சசெய்தனனைர்.



டாஞ்சர் குரபதனான் அதிளி அபபளம் இீட்ட 
மு்ததிுந்தனார்ளிளாதனலால், ‘டாஞ்சர் குரப 
லீ்்க’ , ‘பால்ளிாீட சசெளிணீட’, ‘்ன்னைசசவைல்ர 
லாஸ்ீட’... என்று சசொல்ரக கூுசெரீட்டக 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள.

“பால்ளிாீட ியம லீீட ்டமாியரஙாு”என்று 
பததிரகளிளிலில் சசவைலியானை ியஹஷய்களிகளப 
பார்ததுவிீட்ட கூீடடததினைர், ‘ஐ சசபீட! பால் 
ளிாீட இஸ் நாீட வின்னி்கு”என்று தன்களிளுககுள 
ப்தனயம் ளிீட்க சசளிாணடார்ளிள.

"ஒுந அபபளதகதனக கூடக ளிணணால் பார்களி 
மு்யவில்கலியய!" என்று ச்லர் வைுநததனப 
பீடடனைர்.



அ்கியளி, ெம்மர் ஹவுஸிலும், டம்பர்ீடடன் 
ஒகஸிலும் மும்முரஙமாளி நகடசசபறறுக 
சசளிாண்ுந்தன அபபளம் புசசரஙாடககனைப 
பார்களி மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரன் 
உறைவினைர்ளிளும், ச்ியநகதனர்ளிளும் நறு ியபுநககு 
ியமல் கூ்யிுந்தனார்ளிள.

பாீட்மார்ளிள வைரகெ வைரகெயாளிவும், அர்ததன 
ெ்திரங வை்வைததிலும் உீடளிார்்து சசளிாண்ட 
அபபளம் இ்டகறை ளிாீடச்கயக ளிண 
சசளிாீடடாமல் பார்தது ரஙச்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர். ச்ல பாீட்மார்ளிள ஒுந 
பகளிம் உரஙல்ளிகள வைரகெயாளி கவைதது அபபள 
மாவு இ்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர்.

"உலககளியின் நுனியில் ஏறன் இுநம்புப பூண 
ியபாடபபீட்ுநககறைது?" என்று ியளிீடடாள 
அசசமரகளி மாது ஒுநததி.



"இல்லாவிீடடால் உலககளியின் நுனியில் 
சசளிாழு்துவிீட்டத துலிர்ததுவி்டம். 
அதனறளிாளிததனான் பூண ியபாீட்ட 
கவைததிுநககறைார்ளிள" என்று அம்மாஞ்ச் ஒுந 
ியபா்ட ியபாீடடார்.

அபபள உுநணகடளிகளத சசதனாீட்டப 
பார்ததுவிீட்ட, ‘சசவைர ன்ாபீட பால்ஸ்’ என்று 
கூறி விய்தனனைர் ச்ல அசசமரகளி மாதனர்ளிள.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரன் உறைவுகளிாரஙப சசபண 
ஒுநததி அபபள உுநணகடகயக களியில் 
எ்டததுப பார்ததனியபாது அது அவைள களிியயா்ட 
ஒீட்கசசளிாண்டவிீடடது. உடியனை அவைள அகதன 
இன்சசனைாுந களியால் இழுததனாள. அது 
இன்சசனைாுந களியிலும் ஒீட்க சசளிாண்ட ரஙபபர் 
ியபால் நீணடது. ியமலும் இழுததனால் 



அறு்துியபாகும் எனை பய்தன அவைள தனன் இரஙண்ட 
களிளிகளயும் சசவைகு ியநரஙம் அபப்ியய கவைததுக 
சசளிாண்ுந்தனாள!

ச்லர் அபபள மாகவை வைாயில் ியபாீட்டுச 
சுகவைததனியபாது பறளிியளா்ட ஒீட்க 
சசளிாளளியவை, ‘இண்யன் சுவி்களிம்’ என்று 
வைர்னணததனார்ளிள.

அசசமரகளி விஞ்ிானிளிள அபபள 
உுநணகடளிகளக ளிணணா் ்யபுளிலில் 
ியபாீட்ட விஞ்ிானை ரீதியாளி ஆரஙாய்ுசச் நடததிப 
பார்ததுவிீட்ட, ‘இகதனப ியபான்றை அதிெயப 
சசபாுநள உலளிததில் ியவைறு ககடயாது’ என்றை 
ளிுநதகதனத சசதனரவிததனனைர்.



அசசமரகளி சசதனாழிலதிபர்ளிள பலர் ியளிா்க 
ளிணககல் அபபள்களிள புசசரஙாீடயஸ் சசெய்து 
ரஙஷயாகவைத திகளிகளி கவைகளி ியவைண்டம் எனை 
எணனணனைார்ளிள. ஒுந

பாீட் அம்மாகள அகழதது உளு்து ஊறைப 
ியபா்டவைது முதனல் எல்லா விவைரங்களிகளயும் 
விளகளிமாளிக ியளிீட்டத சசதனர்து சசளிாணடனைர்.

"எல்லாம் ெரதனான்; அபபள்களிகள எபப் 
வைீடடமாளிுச சசெய்கிறர்ளிள?" என்று ியளிீடடார் 
ஒுநவைர்.

"உ்களிலிடம் ‘ ளிாம்பஸ்’ கூட இல்கலியய! 
சசபன்ச்லால் வைீடடமாளிக ியளிா்ட ியபாீட்டக 
சசளிாண்ட ளிததனரயால் சசவைீட் எ்டபபீர்ளிளா? 
அபப்யானைால் மிுசெம் விழும் ளிீடபீன்ுளிகள 
என்னை சசெய்வீர்ளிள?" என்று ியளிீடடார் 
இன்சசனைாுநவைர்.



பாீட்யம்மாள ச்ரததுக சசளிாணியட, "இது 
சசரஙாம்ப ஈஸி! இியதனா பாுந்களிளு” என்று சசொல்ர
வைீடட வை்வைமானை அபபளம் ஒன்கறை இீட்டக 
ளிாீட்னைாள. அகதனக ளிணட விஞ்ிானிளிள 
விய்து ியபானைார்ளிள!

ளிகடச்யில், அவைர்ளிள அபபள ஷீட்டளிள 
தனயாரககும் இய்திரங்களிகளக ளிண்ட  ப்பபது 
ொததியசசமன்றும், ஆனைால் அ்தன வீீட்டளிகள 
வைீடடமாளிக ளிததனரதது எ்டபபதனறகுத தனனியாளி 
ியவைறு இய்திரஙதகதனததனான் உபியயாககளி 
ியவைண்டசசமன்றும் கூறினைர்.

"அபப்யானைால், அ்தன சசமஷின்ளிகள உடியனை 
தனயார் சசெய்யு்களிள" என்றைனைர் சசதனாழிலதிபர்ளிள.



"சசெய்யலாம்; ஆனைால் அதில் ஒுந இகடயறு 
இுநககறைது" என்றைனைர் விஞ்ிானிளிள.

"அசசதனன்னை இகடயறு?"

"அபபள ஷீட்டளிலில் சீரஙளி்களிகள எபப்ப 
பதிபபது என்பதுதனான் விள்களிவில்கல. 
எபப்யும் 1968-ககுள சீரஙளி்களிள பதிததன அபபள
ஷீட்டளிள தனயாரபபது ொததியமாளிலாம் என்று 
எணுகியறைாம்" என்றைனைர்.

"அதனறகுள ரஙஷயர்ளிள மு்திக சசளிாளளாமல் 
இுநகளி ியவைண்டியம!" என்று ளிவைகலபபீடடனைர் 
அசசமரகளித சசதனாழிலதிபர்ளிள.



மன்றைாவைது நாள மாகல அபபள்களிலின் 
எணனணககளி ஐம்பதனாயிரஙதகதனத 
தனாண்விீடடது. ஆர்ீட ளிாலர வைாெரல் 
கூீடடமும் மன்று மட்களிாளிப சசபுநக வைழி்தனது.
திடீசசரஙனை அன்று மாகல பலததன ளிாறறு வீெத 
சசதனாட்களிியவை, மா் மது உலர்ததனபபீட்ுந்தன 
அபபள்களிலில் பாதிககு ியமல் ஆளிாெததில் 
பறைகளித சசதனாட்ககவிீடடனை. வைீடடம் வைீடடமாளி 
வைானைததில் பறைககும் அபபள்களிகளக ளிணட 
வைாஷி்கடன் மகளிள அதிெயததில் ஆழ்்து 
‘பஸ பகளயி்க ன்ான்ர்’ ‘பஸ பகளயி்க லான்ர்’ 
என்று ளிததியப் ஆளிாெதகதனியய அணணா்து 
பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர். ஸ்ீடரீீட்டளிளும், 
அசசவைன்யகளிளும், அல்ியலால 
ளில்ியலாலபபீடடனை. ச்லர்துபபாககயால் அ்தனப
பறைககும் தனீட்டளிகளக குறி பார்ததுுச சுீடடனைர். 
ச்லர் பறைககும் அபபள்களிகளப  ப்களி 
அவைறகறைத துரஙததிக சசளிாண்ட ஒ்னைர். பறைககும் 
அபபள்களிகளப பறறிப பததிரகளிளிலில் 
பததிப பததியாளி வைர்னணததுுச சசெய்திளிள 
 பரஙசுரகளிபபீடடனை. ச்ல அபபள்களிள நம் ஊர் 
ளிாறறைா்ளிகளப ியபால் மரங்களிலின் மதும், 
ளிீட்ட்களிலின் மதும், ச்கலளிலின் மதும் 
சசதனாததிக சசளிாணடனை. இன்னும் ச்ல 



சசபாியடாமாக நதியில் விழு்து சசவைளளததில் 
மிதன்து சசென்றைனை.

பறை்து சசென்றை அபபள்களிலில் ஒன்று 
சசவைனிசலா சுதன்திரங வீரஙன் களியிருந்தன கூரய 
வைாள முகனையில் ச்ககத சசளிாணடது. அ்தனுச 
ச்கலககு உயிர் இுந்தனால் தனன்னிடம் ஒர் 
அபபளம் ச்ககயது பறறி சசரஙாம்ப சசரஙாம்ப 
மகழ்ுசச் அகட்திுநககும்!

அபபள நஷடதகதனக குறிதது மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் அகட்தன வைுநததனததுககு 
அளியவையில்கல. அபபளம் ‘லாஸ்’ ஆனைது பறறி 
அ்தனுச சீமாீட்ககு உலளிததின் பல 
மகலளிலிருந்தும் அனுதனாபத தன்திளிள வை்து 
குவி்து சசளிாண்ுந்தனனை.



"நீ்களி ளிவைகலப படாை்களி...! இரஙண்ட நாலில் 
முபபதனாயிரஙம் இீட்ட மு்தது விடலாம்!" என்று 
ஆறுதனல் கூறினைாள மின்ஸ் மர்ததி.

சசவை்ககீட்டககு மீட்டம் இசசதனல்லாம் ஒியரங 
தனமாஷஷாயிுந்தனது. அவைன் தனன் பாீட்யிடம் 
ஒ்ப ியபாய், "பாீட்! அபபளதகதன சசயல்லாம் 
சுீட்டவிீடடார்ளிளாம்" என்றைான்.

"அட பாவைியம! சு்டவைாியனைன்? என்னிடம் 
சசொல்ரயிுந்தனால் எணசசணயில் சசபாரததுக 
சசளிா்டததிுநபியபியனை! சுீடட அபபளம் 
நன்றைாயிுநகளிாியதனடா?" என்றைாள அ்தனப பாீட்.

ெம்மர் ஹவுஸ் வைாெரலும் டம்பர்ீடடன் ஓகஸ் 
வைாெரலும் அபபளப பாீட்ளிலின் வைுநகளிகய 
எதிர்பார்ததுப பததிரகளி நிுநபர்ளிள, புகளிபபட 



நிபுணர்ளிள, களிசசயழுதது ியவைீடகடகளிாரஙர்ளிள, 
சசபாதுமகளிள எல்ியலாுநம் ளிாததுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர்.

இரஙண்ட சசெஞ்சுர ியபாீடட எுசசுமிப பாீட்தனான் 
முதனல் முதனல் களியில் அபபளக குழவியுடன் 
சசவைலிியய வை்தனாள. பததிரகளி நிுநபர்ளிள அ்தனப
பாீட்கயுச சழ்்து சசளிாண்ட ியளிளவி ியளிீடளித 
சசதனாட்கக விீடடார்ளிள. அவைர்ளிளுகசசளில்லாம் 
பாீட்யின் ொர் பல் பஞ்சு தனான் பதில் கூறினைான்.

"ஆர் ய தி ியளிபடன் ஆப டாஞ்சர் டீம்?" என்று 
ியளிீடடார் ஒுந நிுநபர்.

"ியநா-ஷி இஸ் பரஙம் ்ன்னைசசவைல்ர!" என்றைான் 
பஞ்சு,



ச்லர் எுசசுமிப பாீட்யிடம் ‘ஆீடியடாகரஙாபஸப’ 
ியளிீடடனைர்.

"ஆீடியடாகரஙாபஸபபாவைது? ஆீடியடா 
ரகாவைாவைது? அசசதனல்லாம் எனைகசசளிான்றும் 
சசதனரயாது" என்று கூறிவிீட்ட ியவைளிமாளிப 
ியபாய்விீடடாள அ்தனப பாீட்.

அ்தனுச ெமயம் அ்தனப பகளிமாளி வை்தன மிஸ்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர், "பாீடடீகன்த சசதனா்தனரஙவு 
சசெய்யாை்களி. அவை்களி சசரஙஸ்ீட எ்டததுகளிீட்டம்...
" என்று கூறிக கூீடடததினைகரஙப ியபாளிுச 
சசொன்னைாள.

=========





அததியாயம் 6. ல்

சசமயில் வைரஙப ியபாகறை ியநரஙததில் ஜ்கஷஷனில் 
ஒுநவிதன பரஙபரஙபபு உணடாகுியம, அததனகளிய 
சழ்நிகல ெம்மர் ஹவுன்ுககுள நிலவியது.

பாீட்ளிள எல்ியலாுநமாளிுச ியெர்்து லீடெம் 
அபபள்களிகள இீட்ட மு்ததுவிீட்ட, களி 
முறுககு, புநபபுத ியதன்களிாய், ியதன்ககுழல் 
முதனரய பீடெனை்களிள சசெய்வைதில் மும்முரஙமாளி 
ஈ்டபீட்ுந்தனனைர்.



மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், நின்றை இடததில் 
நிறளிாமல் ‘ஆுசொ, ியபாுசொ?’என்று பம்பரஙமாளிுச 
சுறறிுச சுழன்று சசளிாண்ுந்தனாள.

அய்யாொமி அய்யர், அம்மாஞ்ச் வைாததியார், 
ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள, மாமா, மர்ததி 
அகனைவைுநம் ளிாகலயிியலியய கணறறை்யில் 
ஸ்நானைதகதன மு்ததுவிீட்ட அன்கறைய 
ியஜாரககுத தனயாரஙாகக சசளிாண்ுந்தனனைர்.

பதிகனை்து ஏறகளிர் விஸ்ைரஙணமுளள ெம்மர் 
ஹவுஸ் ளிாம்பவுண்டககுள ப்தனல் 
ியபா்டவைதனறளிானை ஏறறபா்டளிலில் ைவிரஙமாளி 
முகனை்திுந்தனான் பஞ்சு.

இஞ்ுச ியடபபும் களியுமாளி ியதனாீடடம் முழுவைதும்
குறுககும் சசந்டககும் அகல்து, எ்கசசளி்கியளி 



ளிால்ளிள ஊன்றை ியவைண்டம் என்பதனறகு 
அகடயாளமாளிுச ளிணணாம் பனைால் சசவைளகளக 
ியளிா்ட ியபாீட்டக சசளிாண்ுந்தனான். 
ியவைகலயாீடளிள, களியில் ளிடபபாகரங ெகதனம் 
பஞ்சுவின்  பன்ியனைா்ட ஒ்க சசளிாண்ுந்தனனைர்.

‘குசெ’னுககுளலிுந்து வை்தன ளிம்சசமன்றை வைாெகனை
உளியள ரஙவைா உபபுமா தனயாரஙாகக 
சசளிாண்ுநககறைது என்பகதன அறிவிததுக 
சசளிாண்ுந்தனது.

"சசமாததனமாளி ரஙவைா உபபுமா கண்டகறைியபாது 
வைுநகறை வைாெகனைியய அலாதிதனான்" என்று 
மககளி உறிஞ்ச் இழுததனார் அம்மாஞ்ச். .

"ளிறிியவைப பகல, இஞ்ச், எலுமிுசெம் பழம், 
புசகெ மிளளிாய், மு்திரப புநபபு இ்தன ஐ்தும் 



ியெுநகறைியபாது, ‘அடடா!..." என்று நாககல் 
தனணனணர் சசொீடடக கூறினைார் ொம்பச்வை 
ொஸ்திரளிள.

"புசகெப பியெல்னு வைாகழ இகலகயப 
ியபாீட்ட, அதனன் ியமியல புகளியப புகளிய 
சசநய்யுடன் மினுமினுககும் உபபுமாகவை 
கவைககறைியபாது, அதில் சசளிாீடடக சசளிாீடட 
விழிததுக சசளிாண்ுநககும் மு்திரகய 
விரஙலாியல தனளலிுச ொப பீடடால் அ்தன ுநச்ியய 
விியெஷஷம்தனான்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"வைாஷி்கடன் நளிரஙததிியல வைாகழ இகல 
ியபாீட்ட ொப படறைது அகதனவிட விியெஷஷம்!" 
என்றைார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.



"எல்ியலாகரஙயும் ்.பனுககு வைரஙுச சசொல்றைா 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி!” என்று அகழததனாள 
மின்ஸ் மர்ததி.

"இியதனா சசரங்யாளிக ளிாததுண்ட இுநகியளிாம்ு” 
என்று. சசொல்ரயப்ியய உளியள நுகழ்தனனைர் 
எல்ியலாுநம்.

"பஞ்ுச வைரஙவில்கலயா? இபப என்னை டயம் 
ஆுசசு?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"சசன்வைியனை ளிால்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.



"எீட்ட மனணககு நியயார்ககருந்து என் 
ஹஸ்சசபணீட வைுநகறைார். அவைர் பதது 
மனணகசசளில்லாம் மறுப்யும் திுநம் பப ியபாய் 
வி்டவைார். அதனனைாியல அவைர் இ்கியளி 
இுநககறைியபாியதன ியமியரஙஜுககு ியடீட  பகஸ் 
பணனணடலாம்னு நிகனைககியறைன்... நீ்களி என்னை 
சசொல்ிற்களி, அய்யான்ாம்?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

" பளகளயின் பஸபாதனுநம் மதனுநம் வைரஙவில்கலியய
என்று பார்ககியறைன்" என்றைார் அய்யாொமி.

"அவைர்ளிள எல்ியலாுநம் இபியபா எீடடகரங மனண 
பியளன்ியல வை்து வி்டவைார்ளிள... " என்று 
சசொல்ரக சசளிாணியட வை்தனான் பஞ்சு.



"இன்னும் ியவைறு யாசசரஙல்லாம் வைரஙா்களி பஞ்ுச?" 
என்று ியளிீடடாள மிஸ்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"பததுப பாததிரஙம் ியதனய்பபவைர்ளிளும், ெ்தனனைம் 
அகரஙககறைவைர்ளிளும் வைுநகறைார்ளிள. வைாகழ 
இகலக ளிீட்ட, மாவிகலக சசளிாதது, 
பரங்கககளிாய், பூெனணகளிாய், ளிததனரகளிாய், 
ியதன்களிாய், சசவைறறிகல, புஷபம் இிவவைளவும் 
இன்சசனைாுந பியளன்ியல வைுநகன்றைனை."

"பததுப பாததிரஙம் ியதனய்ககறைவை்களின்னைா அது 
யாுந?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"சசடன் சசவைஸ்ன்ல்ஸ் ியதனய்ககறைவைா" என்று 
சசமாழி சசபயர்ததுக கூறினைார் அம்மாஞ்ச்.



“சசடன் சசவைஸ்ன்ல்ஸ்தனானைா? ீடசசவைண் 
ஹணீடரஙீட சசவைன்ல்ஸ் ியவைுமானைாலும் 
ியதனய்களிீட்டியம!” என்று கூறினைாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

பததுப பாததிரஙம் என்றைால் என்னைசசவைன்பகதன 
மின்ஸ் மர்ததி விளககுச சசொன்னை  பறைகு, "ஒ, ஐ 
ஸீ!" என்று சீமாீட் ரஙாகபஸசசபல்லர் ச்ரததுக 
சசளிாணடாள.

"பஞ்ுச! பாததிரஙம் ியதனய்ககறைவை்களிகள நாியனை 
ியநரல் ியபாய் ரஸிிவ சசெய்யுமா? எததனகனை 
மனணககு பியளன்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"ியவைணடாம் ியமடம்! நா்களிள இுநவைுநம் 
ியபானைாியல ியபாதும் " என்று கூறிய பஞ்சு, 
லல்ரகயக ளிகடக ளிணணால் ளிவைனிததனான்.

"ியளிால்ீடஸ்மிதசசதனல்லாம் எபப வைரஙப 
ியபாறைா்களி? அவை்களி சசெய்யப ியபாகறை 
ஜசசவைல்சசன்ல்லாம் பார்களிும் ியபால 
ஆகெயாயிுநககு. ளிழுததிியல ஒீட்யாண... 
ளிாதிியல புல்லக... அபபுறைம் வைாீட மிஸ்டர் 
பஞ்ுச?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"புல்லக இல்கல ியமடம்! புல்லாககு! அகதனக 
ளிாதிியல மாீட்களி மாீடடா்களி. மககியல 
ியபாீட்டககுவைா்களி. இ்டப பியல ஒீட்யாணம்!" 
என்று ச்ரததுக சசளிாணியட கூறினைான் பஞ்சு.



"ஐ-ஸி! ஹியர் ஒீட்யாண! ஹியர் புல்லாக!.. 
ஹியர் டார..." என்று அ பநயம்  ப்ததுக 
ளிாீட்னைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"இசசதனல்லாம் ியபாீட்டக சசளிாளளும்னைா, 
இண்யன் ஸ்கடரல் ,ன்ாரயும் ளிீட்க 
சசளிாளளுியம!" என்றைாள மின்ஸ் மர்ததி.

"ன்ார கூடததனான் ளிீட்க சசளிாளளப ியபாகியறைன் 
பஞ்ுச! நீ நாகளகியளி சசமீடரஙான்ுககுபியபாய் 
ியளிால்ீடஸ்மிதகன் அனுப ப கவை. 
இண்யாவிருந்து எததனகனை ியளிால்ீடஸ்மித 
ியவைனுமானைாலும் வைுநவைா்களிளா?"

"ஓ! இபப எததனகனை ியளிால்ீடஸ்மித 
ியவைும்னைாலும் ககடபபா்களிு” என்றைான் 
பஞ்ுச.



"நான் கூடத ியதனா்டம் ியபெரயும் ியபாீட்டக 
சசளிாளளப ியபாகியறைன்ு” என்றைாள ியலாரீடடா.

"ியதனா்டம் ியபெரயும் ியபாீட்டக சசளிாளளும்னைா
ளிாது மககு குததனாமல் எபப் மு்யும்? இ்தன 
வையச்ியல ளிாகதனக குததினைால் வைரககுியம" 
என்றைாள ியலாெனைா.

"பரஙவைாயில்கல; குியளாியரஙாபஸபார்ம் கு்டததுக 
குததிடலாம். ியலாரீடடா ஆகெப பீடடகதனுச 
சசெய்தி்டியவைாம். அபபுறைம் ியவைியறை என்னை நகளி 
ியவைும் ியலாரீடடா? என்று ியளிீடடாள மிலஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"டார!" என்றைாள ியலாரீடடா.

"தனாரயா? அபப்ன்னைா நீ கூட ியமியரஙஜ 
சசெய்துகளிப ியபாறையா?” என்று ியளிீட்ட விீட்டுச 
ச்ரததனாள மின்ஸ் மர்ததி.

"ியநா ியநா! டாரதனான் சசரஙாம்ப ஜாரயா 
இுநககுது. அகதன நான் சும்மாியவை ளிீட்களிப 
ியபாகியறைன்" என்று கூறினைாள ியலாரீடடா.

"அெடாயிுநகியளி இ்தனப சசபணு! தனார 
ளிீட்களிப ியபாறைதனாியம!" என்று ியளிர சசெய்தனார் 
அம்மாஞ்ச்.



"தனார ியவைணாக ளிீட்க சசளிாளளீட்டம்... 
தன்களிததனாியல அம்மிக ளில் ியவைணாலும் சசெய்து 
ளிீட்க சசளிாளளீட்டியம! - உமகசசளிதுகளிய்யா 
இ்தன வைம்சசபல்லாம்?" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"இகல ியபாீடடாுசசு, எல்ியலாுநம் ்பன் 
ொப பட வைாுந்களிள..." என்று அகழததனார் மாமா,

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், ியளிதனரன், ியலாரீடடா, 
மின்ஸ் மர்ததி, லல்ர, அசசமரகளி சசபண்டளிள 
எல்ியலாுநம் ஒுந வைரகெயில் உீடளிார்்து 
சசளிாணடனைர். அய்யாொமி, மாமா, அதகதன, 
பனைாரஙஸ் பாீட் முதனலாியனைார் இன்சசனைாுந 
வைரகெயில் உீடளிார்்து சசளிாணடனைர்.



அம்மாஞ்ச் வைாததியாுநம், ொஸ்திரளிளும் ெ்தன் 
சசெய்யாமல் ெகமயல் ளிீட்டப பகளிம் ியபாய் 
ஆொரஙமாளி உீடளிார்்து சசளிாணடார்ளிள.

அபபளப பாீட்மார்ளிளுககுத தனனிப ப்தி 
ியபாடபபீட்ுந்தனது. -

"முகூர்ததனியம கவைததனாளிவில்கல. இதனறகுள 
ியவைகளககு ஐ்நறு இகல விழுகறைது. 
இபபியவை இபப்ன்னைா ளில்யாணததின் ியபாது 
கூீடடம் எபப் இுநகளிப ியபாகறைியதனா!" என்று 
ளிவைகலபபீடடார் ொஸ்திரளிள.

"ியளிாடீசுவைரஙப  பரஙபு ரஙாகபஸசசபல்லர் இுநகளிார், 
சசெலவைழிககறைார். உமகசசளின்னை ளிவைகல?" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.



"இ்தன மாதிர நாலு ளில்யாணம் சசெய்தனால் 
ியளிாடீசுவைரஙப  பரஙபுவைாயிுந்தனாலும் 
இன்ன்ால்சசவைன்ஸி சசளிா்டகளி ியவைண்யதுதனான். 
எல்லாவைறறுககும் சசெலவைழிபபா. ளிகடச்யிியல 
கவைதிளிாலிடம் வைரஙியபாது களி இழுததுக 
சசளிாளளும்ு” என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"அசசதனல்லாம் இல்கல. ஆயிரஙம் கவைதிளிாள 
வை்தனாலும் அததனகனை ியபுநககும் ஆளுககு 
ஐ்நறு டாலர் சசளிா்டகளிப ியபாறைாளாம்" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"இன்னும் சசளிாஞ்ெம் ரஙவைா புீட்்க ியபா்ட" 
என்று உபபுமாகவை சசரஙாம்பவும் ுநச்ததுுச 
ொப பீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர். அதிலுளள 
ளிறிியவைப பகல, இஞ்ச், புசகெ மிளளிாய் 
இவைறகறையும் உபபுமாவுடன் ியெர்ததுுச ொப பட 



ியவைண்டம் ியபாருநககறைது என்று எணனண 
அவைறகறையும் ியெர்தது விழு்ககக 
சசளிாண்ுந்தனாள!

"ரஙவைா புீட்்க எபப் இுநககறைது?" என்று 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரடம் ியளிீடடான் பஞ்சு.

"ஹா...ஹா!..." என்றைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

அ்தனுச சீமாீட் "ஹா ஹா என்று கூறியகதன 
நன்றைாயிுநககறைது என்று சசொல்வைதனாளி எணனணக 
சசளிாணட அம்மாஞ்ச், "ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிககு 
இன்னும் சசளிாஞ்ெம் ரஙவைா புீட்்க ியபா்ட்களிள" 
என்றைார்.



"ஹா ஹா...ஹாீட !சசவைர சசவைர ஹாீட! சசரஙாம்பக 
ளிாரஙம்!" என்று ளிததினைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"அியடியட! கரீன் மிளளிாகயயும் ியெர்ததுுச 
ொப பீட்ட விீடடாப ியபாருநககு. அதனான் 
"ஹாஹா" என்று அலறுகறைார். ஐஸ் வைாீடடர் 
சசளிாணடா்களி" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

ெரயாளி ஒன்பது மனணககு ரஙாகபஸசசபல்லர் வை்து 
ியெர்்தனார்.  பளகளயின் தனளிபபனைார் தனாயார் 
அவைர்ளிகளுச ியெர்்தன வைாததியார் 
முதனரயவைர்ளிளும் குறிததன ியநரஙததில் வை்து 
விீடடனைர். மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், "திஸ் இஸ் 
மிஸ்டர் அய்யான்ாம் ‘பகரஙீட’ஸ் பஸபாதனர், திஸ் 
இஸ் மிஸ்டர் ியளிாபாலய்யர் ‘ பகரஙீட குரம்’ஸ் 
பஸபாதனர்" என்று ஒிவசசவைாுநவைரஙாளித தனன் 
ஹஸ்சசபண்டககு அறிமுளிப ப்டததினைாள.



மிஸ்டர் ரஙாகபஸசசபல்லர் ச்ரததன முளிததுடன் 
அவைர்ளிள எல்ியலாகரஙயும் "ஹிவ ்டயு டூ - ஹிவ 
்டயு டூு” என்று குெலம் விொரததனப்ியய 
களிகுலுகக மகழ்்தனார்.

"மணபசசபணும் மாப பளகளயும் எபியபாது 
வைுநகறைார்ளிள?” என்று அவைர் விொரததனியபாது, 
“முகூர்ததனம் கவைததனதும் வை்து வி்டவைார்ளிளு” 
என்றைார் மர்ததி.

"முகூரஙீட என்றைால்?" என்று ியளிீடடார் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"முகூரஙீட என்றைால் ியமியரஙஜ நடககறை கடம்" 
என்று தனன் ஹஸ்சசபண்டககு விளககுச 
சசொன்னைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.



"ஐ ஸீ! முகூரஙீட்டககு ‘ியடீட ‘ பஸ பகஸ் பணனண 
விடலாியம!" என்றைார் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"அதனறகுததனான் அியரஙஞ்ுசசசமணீட நட்து 
சசளிாண்ுநககறைது. இன்னும் சசடன் 
மினிீடரியல சசரங்யாகவி்டம். அதனறகுள 
உககரஙாண அகறைகயப பார்ததுவிீட்ட வைரஙலாம், 
வைா்களி. இபபததனான் இண்யாவிியலுந்து 
பஸ பளவைர்ஸ், சசவைஜட பளஸ் எல்லாம் 
வை்திுநககுது என்று அகழததனாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

உககரஙாண அகறையில் மகல ியபால் 
குவிகளிபபீட்ுந்தன பூெனணகளிாய்ளிகளயும், 
புடல்களிாய்ளிகளயும் ளிணட ரஙாகபஸசசபல்லர், 
"பூெனணகளிாயும், புடல்களிாயும் மீட்டம் சசரஙாம்ப 
ஆர்ததனடாகஸ் ியபாருநககுது. ியதன லுக கலக 



இண்யன் ொதஸ் வித ியஹார ஆஷ!" 
என்றைார்.

"அவைறறின் ியநுசெியரங அபப்ததனான் என்றைான் 
பஞ்சு

ஒுந பூெனணகளிாகயக களியினைால் தககப 
பார்ததனார் ரஙாகபஸசசபல்லர். அதனன் ளிாம்பு  ப்ததுத 
தககுவைதனறகு வைெதியாளி இல்லாமல் ியபாளிியவை 
கீியழ நழுவி விழு்துவிீடடது. அிவவைளவுதனான் 
உடியனை அததனகனை பூெனணகளிாய்ளிளுககும் 
 பளாஸ்்ககல் களிப ப் பஸ பகஸ் சசெய்து 
வி்டம்ப் உததனரஙவு ியபாீட்டவிீடடார் அவைர்.

்ரஙாயி்க ஹாரல் சசபரய சசபரய 
ளிார்பசசபீட்டளிகள விரதது, தனாம்பூலம், 
ெ்தனனைம், மஞ்ெள, கு்ககுமம் எல்லாவைறகறையும் 



எ்டதது கவைபபதில் ளிவைனைம் சசெலுததிக 
சசளிாண்ுந்தனனைர் பஞ்சுவும், லல்ரயும்.

"எல்ியலாுநம் ஹாலுககு வைரஙலாம்" என்று 
அகழததனார் அம்மாஞ்ச்.

"இவைர்தனான் அம்மாஞ்ச்! சசவைர ஹ்யமரஙஸ் 
ன்யண்ஸ்ீட" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

அபபள்களிள ஆளிாெததில் பறை்தன சசெய்திகயப 
பறறி விொரததனார் ரஙாகபஸசசபல்லர். "அது 
உ்களிளுககு எபப்த சசதனரயும் நியஸ் ியபபபரல் 
ப்தைர்ளிளா?" என்று வியபபுடன் ியளிீட்டக 
சசளிாணியட உளியள சசென்று அபபளம் ஒன்கறைக 
சசளிாண்ட வை்து ளிணவைனிடம் ளிாீட்னைாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.



ரஙாகபஸசசபல்லர் அகதனக களியில் வைா்ககப 
பார்ததுவிீட்ட, "சசவைர கலீட தி்க! இதனனைால்தனான்
பறை்துவிீட்ுநககறைது!" என்றைார்.

"இுநபதனாயிரஙம் அபபள்களிள பறை்து 
ியபாய்விீடடனை. அபபுறைம் ியபபபர் சசவையிீட்டளிள
வைரஙவைகழதது ஒிவசசவைாுந அபபளததின் மதும் 
ஒிவசசவைான்கறை கவைததுவிீடியடாம்" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக.

ரஙாகசசபல்லர் தனம்பதியர் உீடளிாுநவைதனறகு ியொபா 
சசளிாண்ட வை்து ியபாடுச சசொன்னைான் பஞ்சு.



"ியவைணடாம்! நா்களிள தனகரஙயிியலியய 
உீடளிாுநகியறைாம்ு” என்று ளிார்பசசபீட மது 
உீடளிார்்து சசளிாணடார் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"ியளிாடீசுவைரஙப  பரஙபு! கஞ்ச்த ளிர்வைம் உணடா?" 
என்று கூறி மகழ்்தனார் அம்மாஞ்ச்.

 பளகள வீீட்ட வைாததியார் அபபு ொஸ்திரளிள 
முதனரல் மஞ்ெலில்  பளகளயார்  ப்ததுப பூகஜ 
சசெய்தனார்.  பறைகு பஞ்ொ்களிதகதனப புரஙீட் ஏறபரஙல் 
மாதனததிலுளள முகூர்ததன நாீடளிகளசசயல்லாம் 
வைரகெயாளிுச சசொல்ரக சசளிாண்ட வை்தனார்.

"ஏறபரஙல் 29-ஆம்ியதனதி தி்களிளகழகம சசரஙாம்ப 
ச்லாககயமானை முகூர்ததனம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.



"அபப்யானைால் அன்கறைகியளி கவைததுக 
சசளிாண்டவிடலாியம!" என்றைார்  பளகளககுத 
தனளிபபனைார்.

"எதனறகும் சசபண்டளிகளயும் ஒுந வைார்தகதன 
ியளிீட்டவி்ட்களிள. அவைா சசெளளிரயம் 
எபப்ியயா?" என்றைார் அம்மாஞ்ச் ஓர் அெீட்டுச 
ச்ரபபுடன்.

சசபணுககு அம்மா,  பளகளககுத தனாயார் 
இுநவைுநம் தனனியாளிப ியபாய் ஏறியதனா ியபச்விீட்டத
திுநம் ப வை்து, "ஏறபரஙல் 29-ஆம் ியதனதிியய 
இுநகளிீட்டம். அன்கறைககுுச சசெளளிரயம்தனான்" 
என்றைனைர்.



"எதுககு நீ்களி சசரஙண்ட ியபுநம் மீட்டம் 
தனனியாளிப ியபாய் ஏறியதனா ஸீகசசரஙீடடாளிப 
ியபச்ீட்ட வைிற்களி?" என்று ியளிீடடார் மின்ஸ் ரஙாக.
மர்ததியின் மகனைவி ியலாெனைா, மின்ஸ் ரஙாககளி 
உளியள அகழததுுச சசென்று அ்தனுச சீமாீட்யின் 
ளிாியதனா்ட ஏறியதனா ரஙளிச்யமாளிக கூறினைாள. 
விஷஷயதகதனப புர்துசசளிாணட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் ச்ரததுக சசளிாணியட 
ியலாெனைாவுடன் சசவைலிியய வை்தனாள!

"அபபு ொஸ்திரளிியள! நீ்களிியள உ்களி களியாியல 
மஞ்ெகளத தனடவி முகூர்ததனப பததிரகளிகய 
எழுதி வி்ட்களிள. ளிாீடடன் ன்ார்! (பஞ்சுவுககு 
ஆ்ககலப சசபயர்) நீ்களி எல்ியலாுநககும் 
ெ்தனனைம், தனாம்பூலம் சசளிா்டகளிலாம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

முதனரல் ரஙாகபஸசசபல்லர்  பரஙபுவுககுுச ெ்தனனைம் 
சசளிா்டததனான் பஞ்சு. ெ்தனனைதகதனத சசதனாீட்ட 



வைாெகனை பார்ததுவிீட்ட களிககுீடகடயில் 
துகடததுக சசளிாணியட "ரகவிீட ன்ாணடல் 
எகஸ்சசலணீட!" என்று கூறித தனாம்பூலம் 
சசபறறுக சசளிாணடார் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

அய்யாொமி அய்யர் மகனைவி, மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லரடம் கு்ககுமதகதனக சசளிா்டதது, 
"ரஙாகசசபல்லர் மாமி! இகதன சசநறறியில் இீட்டக 
சசளிாளளு்களிள" என்றைாள.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் அகதன வைா்கக சசநறறியில் 
இீட்டக சசளிாணடியபாது சசபண்டளிள 
அகனைவைுநம் ச்ரததுக சசளிாணியட, "மாமிககுக 
சசளிாசுவைம் கவைததுப புடகவையும் ளிீட்விீடடால் 
சும்களிரப  பரஙார்ததனகனையில் உீடளிாரங 
கவைததுவிடலாம்" என்றைனைர்.



முகூர்ததனப பததிரகளி எழுதி மு்்தனதும் அகதன 
சசவைளலித தனீட்ல் கவைததுக சசளிாண்ட 
ியபாய்ஒிவசசவைாுநவைரடமும் ளிாீட்னைார் 
அம்மாஞ்ச். எல்ியலாுநம் பததிரகளிகயத 
சசதனாீட்ட ஆசீர்வைாதனம் சசெய்தனனைர்.

"இன்னும் ீடசசவைண் ியடஸ் தனான் இுநககுது. 
இம்ம்யீடடா இன்விியடஷஷன்  பரணீட 
ஆளிும். அதுதனான் சசரஙாம்ப முககயம். 
அர்சசஜணீட!" என்றைார் அய்யாொமி.

"மிஸ்டர் பஞ்ுச இன்கறைகியளி நீ சசமீடரஙாஸ் ியபாய்
அ்கியளி நமகளிாளி ஒுந ஏறசசஜணகடப பார்ததுப 
ியபச் ஏறறபா்ட பணனண வி்ட. நமககு எ்தன 
டயததிியல எது ியவைுமானைாலும் அ்தன 
ஏறசசஜண்டதனான் வைா்கக அனுபபும். உனைககுத 
சசதனரஞ்ெ ஆொமி்களி யாரஙாவைது இுநகளிா்களிளா?"



"ஒ எஸ். பாபஜன்னு சசமீடரஙாஸிியல ஒுந 
 பரஙணீட இுநகளிாுந. ியமியரஙஜ ளிாணீடரஙாகீடதனான் 
அவைுநககுத சசதனாழில்" என்றைான் பஞ்சு,

"சசவைர குீடடாப ியபாுசசு! நீ அவைகரஙியய  பகஸ் 
பணனணீட்ட வை்து்ட. அவைியரஙா்ட சசடய்ர 
்ரங்ககியல ியபச் ியவைண்யகதன அனுபபுச 
சசொல்ரவிடலாம்."

"எஸ் ியமடம்! ப்தனகளிால் முகூர்ததனதகதனயும் 
இபபியவை நடததிவிடலாியம!" என்றைான் பஞ்சு.

" ஓ" நடததிவிடலாம். அதுககு என்னை 
சசெய்யனும்?"



"உ்களி ஹஸ்சசபணீட களியாியல அஸ்திவைாரஙம் 
ியபாீட்டக ளிாகல ஊன்றிவிீடடால் ியபாதும்" 
என்றைான் பஞ்சு.

" ‘ரஙாகபஸசசபல்லர் பவுணியடஷஷன்’னு 
சசொல்லு்களி" என்றைார் அய்யாொமி.

ப்தனகளிால் ியபாட ியவைண்ய இடததில் 
ியதன்களிாய் உகடததுப பூகஜ சசெய்தனார் 
அம்மாஞ்ச். ஒுந ப்தனகளிாரன் நுனியில் மஞ்ெள 
பூச் மாவிகலக சசளிாதகதனக ளிீட்னைார் அபபு 
ொஸ்திரளிள.

ரஙாகபஸசசபல்லர் தனமது களியினைால் அஸ்திவைாரஙம் 
ியபாீட்ட, ப்தனல்ளிாகலயும் ஊன்றிவிீடடார். 



அிவவைளவுதனான்; இதனறகுள மனண பதது 
ஆகவிடியவை, ரஙாகபஸசசபல்லர்  பரஙபு 
எல்ியலாரடமும் விகட சசபறறுக சசளிாண்ட 
நியயார்க புறைபபீட்டவிீடடார். அவைர் சசென்றை ச்ல
நிமிஷஷ்களிளுகசசளில்லாம் பஞ்சுவும் களம் ப 
விீடடான்.

இரஙணியட தினை்களிலில் சசென்கனையிருந்து 
ளில்யாணப பததிரகளிளிள அுசொக 
வை்துவிீடடனை. பததிரகளியின்  பன் பகளிததில் 
வைாஷி்கடன் ியநஷஷனைல் ஏறர் ியபார்ீட்ருந்து 
ன்ம்மர் ஹவுன்ுககுப ியபாகறை மார்களிதகதனயும் 
படம் ியபாீட்டக ளிாீட்யிுந்தனான் பஞ்சு. 
அகதனக ளிணட மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் "சசவைரகுீட
ஐ்யா!" என்றைாள.

===========





அததியாயம் 7. தி

ரஙாகபஸசசபல்லுநககுக களிளிால் ஆடவில்கல. 
"ியமியரஙஜுககு இன்னும் ஸிகஸ்டீன் ியடஸ்தனான் 
இுநககுது. இதனறகுள எிவவைளியவைா ஏறறபா்ட 
சசெய்தனாளிும். சசபணும் மாப பளகளயும் 
வைரஙும். என் பஸ பரஙணீடன்ும் ரியல்ிவன்ும் 
வைரஙும். அவை்களிளுகசசளில்லாம் ஜாகளி ஏறறபா்ட
சசெய்தனாளிும் " என்று ளிவைகலபபீட்டக 
சசளிாண்ுந்தனாள அ்தனுச சீமாீட்.

அபியபாது அ்கியளி வை்தன பஞ்சு, "ியமடம் 
மாஸ்ன்சசசன்ீடஸிியலுந்து இன்கறைககு 
ஈவினி்க உ்களி பஸ பரஙணீட சசபீட் ியடவின்ும் 
இன்னும் ஐ்தனாறு ியபுநம் வைரஙா்களிளாம். 



அவை்களிகள ரஸிிவ பணறைததுககு ஏறர்ியபார்ீட 
ியபாளிும்" என்றைான்.

"பஞ்ுச! எனைககு டயியம இல்ியல. பளஸ் ! நீயும், 
லல்ரயும் ியபாய் அகழுசச்ீட்ட வை்து்ட்களி. 
இன்கறைககு ஈவினி்க நான் மின்ஸ் சசளின்னை்கய
மீட பணனண, ியமியரஙஜுககு இன்கவைீட பணணப 
ியபாியறைன். தனயவு சசெய்து அதுககு முன்னைாியல 
இபப எல்ியலாகரஙயும் இ்கியளி சசளிாஞ்ெம் வைரஙுச 
சசொல்லு. ியமியரஙகஜப பறறி ‘்ஸ்ளிஸ்’ 
சசெய்ியவைாம். எனைககு ஒுந ளிம்பலிீட ஐ்யா 
கு்ட்களி பார்களிலாம். சசமாததனம் எததனகனை ியபர் 
வைுநவைா்களி? யார் யார் வைுநவைா்களி? 
என்சசனைல்லாம் நடககும்? சசளிாஞ்ெம் விவைரஙமாுச 
சசொல்லு்கியளிா" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"பஸபஸ்ீடியல ியமடம், டம்பர்ீடடன் 
ஓகஸ்ியலுந்து ெம்மர் ஹவுஸ் வைகரஙககும் ஆர். 
ஸ்ீடரீீட பூரஙாவும் ப்தனல் ியபாீட்ட மு்களிும்!"



"மு்ுசசு்ட. அதுககுததனான் ஹவைாயிியலுந்து 
ப்தனலுககு ியவைண்ய சசதனன்னை்க கீதது, 
வைாகழமரஙம் எல்லாம் வை்தனாுசியெ! அதியதனா்ட 
ஆர். ஸ்ீடரீீடியல இுநககறை ஹவுஸ் பூரஙாவும் ளிார
பணனணக சசளிா்டகளிுச சசொல்ர ியளிீட்ுநகியளின். 
ெரன்னு சசொல்ரயிுநகளிா்களி. ியமியரஙஜ 
பார்ீடடீஸ் யார் வை்தனாலும் இ்தனத 
சசதனுநவிியலியய இறைககடலாம். இ்தன ஸ்ீடரீீடியல
்ரஙாபஸ பககளியும் ளிணீடியரஙால் பணணுச 
சசொல்ரீடியடன். உ.ம்... சசநகஸ்ீட! 
அ்டததனாபியபால் என்னை சசெய்யும்?"

"அ்டததன சசவைளலிககழகம சும்களிரப 
 பரஙார்ததனகனை நடததனும்" என்றைார் அய்யாொமி.

"சும்களிரப  பரஙார்ததனகனையா? அபப்ன்னைா?" 
என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லர்.



"ியலடீன்ுககு விுந்து நடததி  பரஙார்ததனகனை 
பணறைதுககு சும்களிரப பரஙார்ததனகனைன்னு 
சசொல்றைது."

"அதுககு எததனகனை ியலடீஸ் ியதனகவைபப்டம், 
சசொல்லு்களி. நியயார்கியல எனைககுத சசதனரஞ்ெ 
ியலடீன்ு்களி சசரஙாம்பப ியபர் இுநகளிா்களி. 
அவை்களிகளசசயல்லாம் வைரஙவைகழுசசுடியறைன். 
இல்லாீட் வைாஷி்கடன்ியல ளிவைர்ன்சசமணீட 
ளிர்ல்ஸ் இுநகளிா்களி. சசரஙாம்ப அீடரஙாக்வைா 
இுநபபா்களி. அவை்களிகள கவைதது 
நடததிடலாம். சும்களிரப  பரஙார்ததனகனைகய 
சசவைளலிக கழகமதனான் நடததனுமா? 
ன்ாடர்ியட கநீட நடததனக கூடாதனா?"

அம்மாஞ்ச் வைாததியார் ச்ரததனார்.



"ன்ாஸ்ீடர! நீ ஏறன் ச்ரகளிியறை" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"உ்களி ியலடீகன் கவைதது சும்களிரப 
 பரஙார்ததனகனை பணணக கூடாது. ன்ாடர்ியட 
கநீட்டம் கூடாது! " என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"அசசதனன்னை அபப்? எ்களி ியலடீஸ் கூடததனான் 
நல்லா ‘பஸபீஸ்ீட’ ொப ப்டவைா்களி!" என்றைாள மிஸ்
ரஙாக.

"ொப ப்டவைா! ஆனைால் அவை்களிளுகசசளில்லாம் 
புடகவை ளிீட்களித சசதனரயாியதன! அதியதனா்ட தனார 



ளிீட்க சசளிாண்ுநககும் சும்களிர ியலடீஸ்தனான் 
இதனறகு முககயம்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"அபப்ன்னைா ெர; உ்களி ியலடீகன்ியய 
அகழததுுச சசெய்து்ட்கியளிா... சசதனன்?"

"இுநபதசசதனான்பதனாம் ியதனதி முகூர்ததனம். 
அதனாவைது மா்களில்ய தனாரஙணம். அன்கறைககு முதனல்
நாள ரஙாததிர ஜான்வைாெம்" என்றைார் அபபு 
ொஸ்திரளிள.

"வைாீட இஸ் ஜான்வைாஸ்?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாக.



"பகரஙீடக ரம் ளிாரல் உீடளிார்்து பசசரஙாசசன்ஷஷன் 
ியபாவைார். அதுககு டாப இல்லாதன ளிார் ஒணு 
ியவைும். அ்தனக ளிாரல் ஸ்மால் ஸ்மால் 
ச்ல்ீடரஙசசனைல்லாம் உீடளிார்்து சசளிாளளும். 
ளிாுநககு முன்னைால் நாதனஸ்வைரஙமும், பாண்ட 
வைாததியமும் வைாச்ததுக சசளிாண்ட ியபாவைார்ளிள. 
அவை்களிியளா்ட சசஜணீடஸ் ியபாவைா்களி. 
ளிாுநககுப  பன்னைாியல ியலடீஸ் நட்து 
ியபாவைார்ளிள" என்றைாள ியளிதனரன்.

"எதுககு எல்ியலாுநம் நட்து ியபாளிும் ? 
எல்ியலாுநககுியம ளிார் அியரஙஞ்ுச பணனணீடடாப 
ியபாுசசு.

"மாப பளகள மீட்டம்தனான் ளிாரல் ியபாவைார். 
நாசசமல்லாம் ஸ்ியலாவைா நட்துதனான் 
ியபாளிும்..." என்றைார் அய்யாொமி.



"இ்கசசளில்லாம் ியரஙாீடியல ஸ்ியலாவைாப ியபாளி 
மு்யாியதன! ஸ்பீடாததனாியனை ியபாளிும்..."

"ஜான்வைான்ம்னைா ஸ்ியலாவைாததனான் ியபாளிும். 
பசசரஙாசசன்ஷஷன் பாுந்களி. அதுககு நீ்களிதனான் 
ளிவைர்ன்சசமண்ியல ஸ்சசபஷஷலா பர்மிஷஷன் 
வைா்களிும்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

" ஓ! யு மன் பசசரஙாசசன்ஷஷன்! தனீடஇஸ் கலக 
ஸ்ியடீட ்கரஙிவ! சசவைரகுீட ! பசசரஙாசசன்ஷஷன் 
எதுவைகரஙககும் ியபாளிும்?"

"ஏறதனாவைது ஒுந ியளிாயில்ியலுந்து ளில்யாண 
வீீட்டககுப ியபாவைதுதனான் ெம் பரஙதனாயம். இ்கியளி 
ஆபரஙஹாம் ர்களின் மணடபம் தனான் இுநககு. 
ஆகளியாியல அ்தன மணடபததிியல ியபாய்க 



சசளிாஞ்ெ ியநரஙம் ளிாறறைாட உீடளிார்்து விீட்டத 
திுநம் ப விடலாம் " என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"ஏறன்? சசஜபர்ன்ன் மணடபததிியல கூட 
உீடளிாரஙலாியம! அ்தன இடமும் சசரஙாம்ப 
அழளிாததனான் இுநககுது" என்றைார் ொம்பச்வை 
ொஸ்திரளிள.

"அ்கியளி ியவைணடாம். அது சசளிாஞ்ெம் 
்ஸ்ீடடன்ஸ் அதிளிம். அதியதனா்ட ர்களின் - 
மணடபததிியலுந்து விய ஒணடர்புலா 
இுநககும். சசெர்ர ீடரீசசலல்லாம் பூததுக 
குலு்களிறை அழகு கடீடஸ் ியபஸின் வைாடர்ியல 
ரபசசளகீட ஆறைபியபா ியதனவைியலாளிமாயிுநககும். 
ஜான் வைாெததுககு என்ியறை பளான் ியபாீட்டக 
ளிீட்னை மாதிரன்னைா இுநககு ர்களின் 
மணடபம்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.



"ஒுநியவைகள இ்கியளிதனான் ர்களினுககு 
ஜான்வைாெம் நட்தனியதனா என்னைியவைா?" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

"ொஸ்திரளிியள ியபொமல் வைாகய ம்கசசளிாண்ட
இுநமய்யா!... ளிாீடடன் ன்ார்! 
ஜான்வைாெததின்ியபாது ளிாஸ் கலீட்டககும், நரக 
குறைவைாளுககும் ஏறறபா்ட பணனணயாுசொ?" என்று 
ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"ளிாஸ்கலீட ியவைியறை எதுககு? வைாஷி்கடன்ியல 
இுநககறை கலீட ியபாதனாதனா?" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாக.



"இ்தன ளிாஸ் கலீட கூடாது. எ்களி ஊர் 
ளிாஸ்கலீடதனான் ெம் பரஙதனாயம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"ெம் பரஙதனாயம்னைா வைாீட?” என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாக.

"ளிஸ்டம்ஸ்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"ளிஷடம் ஒன்றுமில்கல... " என்றைார் 
ொஸ்திரளிள. மறுப்யும் அம்மாஞ்ச் வைாததியார் 
ொஸ்திரளிலின் வைாகய அடககனைார். -



"ஏறஜணீட பாபஜகய ்ரங்கக ியபாீட்டக 
கூப பீட்ட, சசமீடரஙாஸிருந்து ஆயிரஙம் ளிாஸ் 
கலீடஸ் அனுபபுச சசொல்ரயிுநகியளின். 
நாகளககுள வை்துவி்டம். நரககுறைவை்களி ஆயிரஙம் 
ககடபபதுதனான் சசளிாஞ்ெம் ளிஷடபப்டம் ியபால 
இுநககு" என்று கூறினைான் பஞ்சு. -

"நாரகுநவைாஸ்னைா அவை்களி யாுந?" என்று 
ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர். -

"அவைர்ளிளதனான் சசதனன்னி்திய ளிாஸ்கலீட 
ளிம்சசபனி நடததனறைவைா. அவைாியளதனான் 
ளிாஸ்கலீட தககுவைா" என்றைான் பஞ்சு.



"அசசதனன்னை அபப்? அவை்களி இ்கியளி 
வைரஙமாீடடா்களிளா?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் 
ரஙாக.

"வைுநவைா்களி, இுநபதசசதனான்பதனாம் ியதனதி சசன்ளத 
இண்யாவில் ஏறளிபபீடட முகூரஙீட அதனனைாியல 
அவை்களிளுககு சசரஙாம்ப கரஙாகக..."

"ஆளுககு ஆயிரஙம் டாலர் சசளிா்டததனாவைது 
அவை்களிகள வைரஙவைகழுசசு்ட்களி. ளிாஸ்கலீட 
தகளிறைததுககு ியவைியறை என்னை சசெய்யறைது?" -

"பணதகதனப பறறிக ளிவைகலபபடவில்கல. 
அவை்களி இ்கியளி வை்தனா நாசசயல்லாம் ியெர்்து 
‘ியளிாரஙஸ்’ியல குகரஙகளி ஆரஙம் புசசு்டியம 
என்றுதனான் ியயாச்ககியறைன்" என்றைான் பஞ்சு.



"ஏறன்? குகரஙகளிீட்டியம! அதனனைாியல என்னை 
ீடரங பள? டாகசசன்ல்லாம் ியெர்்து ியளிாரஙஸ்ியல 
பார்க பணணா அது சசரஙாம்பத 
தனமாஷஷாயிுநககுியம! பஞ்ுச! ளிண்பபா என் 
 பரஙணீடஸ் நாரகரவைாகன்ப பார்களிறைததுககு 
சசரஙாம்ப கலக பணுவைா்களி. நாரகரவைாஸ் 
எபப் இுநபபா்களி பஞ்ுச?" என்று ியளிீடடாள 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.

"மளிாரஙாஜாஸ் மாதிர இுநபபா்களி. ளிழுததிியல 
ளிாஸ்ீடர மனண மாகலசசயல்லாம் 
ியபாீட்ுநபபா்களி. தனகலயிியல டர்பன் 
ளிீட்யிுநபபா்களி. ியதனாள ியமியல ம்கககயும் 
களியிியல வைாகக்க ஸ்்ககும் வைுசச்ுநபபா்களி. 
அவை்களிகள நா்களி ியபிவசசமணீட ரஙாஜாஸ்னு 
சசொல்றைது" என்றைான் பஞ்சு.



"ியல் நாரகரவைாஸ் கூட இுநபபா்களிளா? 
அவை்களி எபப் இுநபபா்களி?"

"அவை்களி மளிாரஙானண மாதிர ளிலர்புலா 
இுநபபா்களி. டீதசசதனல்லாம் டார்களிாயிுநககும். 
ளிாதுியல, ளிழுததிியல, களியிியல ியவைல்யுபுல் 
ஜசசவைல்ஸ் ியபாீட்ுநபபா்களி. முதுகியல தலி 
ளிீட், குழ்கதனகய சசவைுசச்ுநபபா்களி..."

"தலின்னைா?"

"சசபளுச! கலக ளி்களிாுந, ளி்களிாுநவுககு 
வையததிியல தலி இுநககும். இவை்களிளுககு 
முதுகுியல கப"



"ஆமாம்! இவை்களிகளப பார்தது டாகஸ் ஏறன் 
பார்க பணுது்களி?"

"சசஜலஸிதனான் ியமடம்! சசபாறைாகம! 
பணகளிாரங்களிகளக ளிண்ட சசபாறைாகமப படறைது 
ஏறகழ்களிளுககு ெளிஜம்தனாியனை? இண்யாவிியல 
டாகசசன்ல்லாம் ஏறகழதனாியனை? அதனனைாியல, 
பணகளிாரங நாரகுநவைாகலக ளிண்ட 
குகலககுது்களி..."

"நாரகரவைான்ுககு என்னை  பஸினைஸ் , "

"ியட கடம்ியல நீ்ல்  பஸினைஸ். ஊச் விறபா்களி.
கநீட கடம்ியல கலீட துரஙககுவைா்களி. 
ியபிவசசமணீடியலதனான் ரிவ பணுவைா்களி. 
சசடய்ர ்ன்னைர் ொபபா்டதனான் ொப ப்டவைா்களி."



"எதுககு ம்கக ககயத ியதனாள ியமியல தகக 
சசவைுசசுகளிறைா்களி?"

"தனகல ியமியல கலீட கவைததுகளிுியம, 
அதனனைாியலதனான்." -

"எதுககு குரங்ககு வைளர்ககறைா்களி?"

"நாய்்களி அவை்களிகளக ளிண்ட சசபாறைாகமப 
படறைதனாியல அவை்களி நாய் வைளர்ககறைதில்கல. 
குரங்ககு வைளர்பபா்களி. குரங்ககு அவை்களி 
சசொல்றைப் ஆ்டம்."



"அது எபப்?"

"களியிியல ியளிால் வைுசச்ுநகளிா்களிியள? ஆடாமல் 
என்னை சசெய்யும் ியளிால் எ்டததனால் குரங்களிா்டம்னு 
பழசசமாழியாுசியெ!" ...

"ஆமாம்; அிவவைளவு சசபரய பணகளிாரங்களி 
எதுககு கநீடியல கலீட தகளிறைா்களி?"

"யு ஸி ியமடம்! சசரஙாம் பக ளிாஸ்ீடர ஜசசவைல்ஸ் 
ியபாீட்டககீட்ட சசதனுநவிியல ியபானைா 
இுநீட்ியல யாரஙாவைது வை்து தனாகக, நகளிளிகளப
பறிுசசுககீட்டப ியபாயி்டவைா்களி இல்கலயா? 
அதுகளிாளி எபபவும் சசவைலிுசெததிியலியய 
இுநகளிும்னு தனகல ியமியல கலீடகட 
சசவைுசசுககீடியட ியபாவைா்களி. ஸ்ீடரீீட கலீட 



திடீர்னு ஆப ஆயிீடடாககூட பரஙவைாயில்ியல 
பாுந்களி. "

"பஞ்ுச! அவை்களிகள எபப்யாவைது இ்கியளி 
வைுநம்ப் ரகசசவைஸ்ீட பணனணகியளிா. அதுகளிாளி 
எிவவைளவு டாலர் சசெலவைழிஞ்ொலும் 
பரஙவைாயில்கல. அவை்களி கலீட தககீட்ட 
ியபாறைபியபா வைாஷி்கடன் டாகசசன்ல்லாம் 
அவை்களிகளப பார்தது குகலககுமில்கலயா? 
அகதன அபப்ியய சசடரவிஷஷன்ியல 
ளிாீடடறைததுககு ஏறறபா்ட சசெய்யபியபாியறைன். 
பளஸ், பளஸ்!" என்று மன்றைா்னைாள மிலஸ் 
ரஙாக.

"எஸ் ியமடம்! சசெய்து்டியவைாம். பசசரஙாசசன்ஷஷன் 
ியபாறை ரீடியல ்ரஙா பகசசளில்லாம் ளிணீடியரஙால் 
சசெய்யனும். ியரஙாீடியல எரயறை கலீடசசடல்லாம் 
அன்கறைககு ஆப சசெய்துடனும், அபபததனான் 



நாரகரவைாஸ் சசளிாண்ட வைரங ளிாஸ்கலீடஸ் 
சசவைலிுசெமாத சசதனரயும்" என்றைான் பஞ்சு.

"அதுகசசளில்லாம் நான் பர்மிஷஷன் வைா்ககடியறைன்.
நீ்களி ஒணுககும் ளிவைகலப படாை்களி. எனைககு 
ளிவைர்ன்சசமணீடியல நல்ல இன்புளுயன்ஸ் 
உண்ட. ியவைும்னைா இுநபதசசதனீடடாம் ியதனதி 
இுநபதசசதனான்பதனாம் ியதனதி இரஙண்ட நாகளககும் 
வைாஷி்கடன்ியல ஹாரியடியய ்கியளர் 
பணனணடுச சசொல்ியறைன். மின்ஸ் சசளின்னை் 
எனைககு திகசசளிஸ்ீட பரஙணீடதனான். ஒுந வைார்தகதன 
சசொன்னைால் எல்லாம் மு்ஞ்சு்டம். "

"மின்ஸ் சசளின்னை் ியமியரஙஜுககு 
வைுநவைா்களிளா?"



"ளிண்பபா வைுநவைா்களி. அவை்களி எல்லாுநம் 
இ்தன ியமியரஙஜ பார்களிும்னு சசரஙாம்ப சசரஙாம்ப 
ஈளிரஙா இுநகளிா்களி.

அபபுறைம் நாரக ரவைாஸ் அததனகனை ியபகரஙயும் 
எ்கியளி இறைகளிலாம்? நல்ல ப்ியதனாபஸ்தனானை 
இடமாப பார்தது இறைகளி ியவைணாமா? சசரஙாம்பக 
ளிாஸ்ீடர ஜசசவைல்ஸ் 
ியபாீட்ுநககறைவை்களிளாுசியெ எதுககும் 
துபபறியும் இலாளிாவுககு (F.B.I.) முன்னைா்ியய 
சசொல்ர கவைகளிறைது நல்லது இல்கலயா?" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"அசசதனல்லாம் ஒணும் ியவைணடாம். 
நாரகரவைாஸ் அசசதனல்லாம் விுநம்ப மாீட டா்களி.
அவை்களி வீீட்டககுளியளயும் தன்களி மாீடடா்களி. 
ியபிவ சசமணீட தனான் அவை்களிளுககு வீ்ட" 
என்றைான் பஞ்சு.



"நீ சசொல்ரீடடா ெர பஞ்ுச! அபபுறைம் 
ியமியரஙஜியல இன்னும் என்சசனைன்னை ஐீடடம் 
இுநககுது?"

"ளிாச் யாததிகரங ியபாறைது இன்சசனைாுந ஐீடடம். 
அது சசரஙாம்ப ியவை்ககளியாயிுநககும்" என்று 
குறுககீடடார் அம்மாஞ்ச்.

"அது என்னை அது?"

"மாப பளகள சசபனைாரஙஸ் ்டர் ியபாறைதுககு ளிாச் 
யாததிகரஙன்னு ியபுந" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.



"மாப பளகள எதுககு சசபனைாரஙஸ் டூர் 
சசெய்யனும்?... ியமியரஙஜ டயததுியல அவைர் டூர் 
ியபாயிீடடா அபபுறைம் ியமியரஙஜ எபப் 
நடககும்?"

"டூர் ியபாளி மாீடடார். ளில்யாணததனன்று 
மாப பளகள ளிாச் யாததிகரங புறைபபீட்டப 
ியபாவைது என்பது எ்களி ியமியரஙஜியல ஒுந ளிஸ்டம்.
அிவவைளவுதனான். சசளிாஞ்ெ தரஙம் ியபாயிீட்ட 
அபபுறைம் திுநம் ப வை்துவி்டவைார். இ்கியளி 
அசசமரகளிாவிியல பனைாரஙஸ் ககடயாியதன! 
அதனனைாியல யனியன் ஸ்ியடஷஷன் பகளிமாளிக 
சசளிாஞ்ெதரஙம் ியபாயிீட்டத திுநம் ப 
வை்துவிடீட்டம்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"உ்களி ியமியரஙஜியல சசரஙாம்பப சசபகூரயர் 
ளிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இுநககுியதன! எல்லாம் 
சசரஙாம்ப சசரஙாம்ப ியவை்ககளியாயிுநககும் ியபால 
இுநககுியதன!"



"அகதன ஏறன் ியளிீடகிற்களி? அபபுறைம் ஊஞ்ெல், 
மாகல மாறறுதனல், பாரகளி வி்டதனல், நல்ககு 
இ்டதனல்-- இபப் எிவவைளியவைா ளிஸ்டம்ஸ் 
இுநககுது. இன்சசனைாுந ெமாொரஙம். ெம்ப்தி 
ெணகடன்னு ஒன்று வைுநம். அதுதனான் 
ளில்யாணததிியலியய முககயமானை ஐீடடம்."

"கம ளிாீட! எதுககும் தனார ளிீடடறைதிியலுந்து 
முன்னைா்ியய இதுகசசளில்லாம் ஒுந ரஹர்ன்ல் 
நடததிப பார்ததுடலாியம!" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாக. -

"ியவைணடாம் ியமடம்! தனார ளிீடடறைததுககு 
எல்லாம் ரஹர்ன்ல் நடததன மு்யாது! ஒுந தனரஙம் 
ளிீட்னைால் ளிீட்னைதுதனான். ரயலாததனான் 
ளிீடடும்."



"அபப்ன்னைா ெர... இன்னும் 
சசமீடரஙாஸிருந்து என்சசனைன்னை வைரஙும்?"

"ன்ாஸ்ீடரீஸ் சசதனளன்ணீட! வை்ட மா்களிாய் ஒன் 
லாக. சசதனான்கனை ஒன் மில்ரயன். ியெமியா 
முன்னூறு சசபீட்" என்றைான் பஞ்சு. -

"சசதனளன்ணீட ன்ாஸ்ீடரீஸ் ககடபபா்களிளா?"

"ஒ 1 மயிலாபபூர் டா்களிணகடியய ஐ்நறு ியபர் 
ககடபபா்களி. மாம்பலம் ச்வைா விஷு 
சசடம் பளணியட முன்னூறு ியபர் ககடபபா்களி. 
ீடரபலிியளின்  பக ஸ்ீடரீீட ளிார்னைர்ியல இுநநறு 
ியபர் ககடபபா்களி. அசசதனல்லாம் பாபஜககுத 



சசதனரயும். அெளிாய சரஙன்!  பியளன்ியல ஏறறறி 
அனுப ப்டவைான். ஆளிாய விமானைததிியல 
ீடரஙாவைல் பணறைதுககு அியநளி ொஸ்திரளிள 
ஆகெபப்டவைா்களி?"

"ெர, வை்டமா்களிா ஒன் லாக ியவைுமா?"

"அது சசரஙாம்ப ியடஸ்ீடடாயிுநககும். அகதனுச 
ொப பீட்டப பார்தை்களிளானைா ஒன் லாக என்னை, 
ஒன் மில்ரயியனை வைரஙவைகழகளிுச சசொல்லுவீ்களி."

"என்னை ளிாஸ்ீட ஆகும்?"

"சசதனளன்ணீட சசடன் டாலர்தனான்!"



"அிவவைளவுதனானைா? சசவைர சீப! ஒன் கியரஙார் 
அனுபபுச சசொல்ர்ட. ஸ்டாகியல இுநகளிீட்டம். 
அபபுறைம்?..."

"சசதனான்கனை ஒன் லாக! சசதனான்கனை்களிறைது ளிப 
மாதிர இுநககும். அதிியல பாயெம், ரஙெம் - 
ஐஸ்கரீம் எல்லாம் சசவைுசசுககீட்டுச 
ொப படலாம்."

"பாயெம்னைா?"

"பாயெம்னைா அது ஒுந ரகவிீட ஸ்வீீட! ியெமியா 
பாயெம் வில்  ப சசவைர கநஸ்!" என்றைான் பஞ்சு.



"ியெமியா பாயெமும் ியவைணடாம். ரஙஷயா 
பாயெமும் ியவைணடாம். இண்யன் பாயெியம 
ியபாடுச சசொல்லு" என்று குறுககீடடாள 
ியலாரீடடா.

"ியெமியா என்றைால் அது ஒுந ியதனெம் இல்கல. 
வைர்மிசசன்ல்ர..." என்றைான் பஞ்சு.

"அபப்யா! அபப ியெமியா பாயெியம 
சசெய்யீட்டம்" என்றைாள ியலாரீடடா.

"டம்பர்ீடடன் ஓகஸ் ப்களிளாவிியல 
ியளிால்ீடஸ்மிதஸ் ஜ சசவைல்ஸ் 
சசெய்துகீட்ுநகளிா்களி. பார்களிலாம் வைரீ்களிளா?"
என்று அகழததனாள மின்ஸ் மர்ததி.



"ஓ ியபாய்ப பார்களிலாியம! ியளிதனரன், 
ியலாரீடடா, மிஸ் ளிால் பர்ீட, சசஹபபர்ன், 
டயானைா எல்லாகரஙயும் கூப ப்ட்களி... வைரஙீட்டம்" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநம் அவைுநகடய 
உறைவினைர்ளிளும் டம்பர்ீடடன் ஓகஸ் 
மாலிகளிககுள நுகழகறைியபாியதன ெ்தனனை 
வைாெகனை ளிம்சசமன்று வீச்யது. அ்கியளி 
ியபாடபபீட்ுந்தன புதிய சசதனன்னை்ககீறறுப 
ப்தனரன் மணததுடன் ெ்தனனை வைாெகனையும் 
ளில்து வீச்யியபாது மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககு 
அ்தனக குலிர்்தன சழ்நிகல மிகு்தன உறொளிதகதன 
அலிததனது.

"இ்கியளிதனான் ன்ாணடல்வுீட அகரஙததுக 
சசளிாண்ுநககறைார்ளிள. ளில்யாணததுககு வைுநகறை 



அததனகனை ியபுநம் ெ்தனனைம் பூச்க சசளிாளவைார்ளிள" 
என்றைான் பஞ்சு.

ெ்தனனைம் அகரஙபபவைர்ளிகளுச ெறறு ியநரஙம் 
ியவை்ககளி பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர் மிலஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநம் அவைுநகடய உறைவினைர்ளிளும். 
ெ்தனனைதகதனக களியில் எ்டதது முளிர்்துவிீட்ட, 
"திஸ் இஸ் ஒணடர்புல்! லிவர ஸ்சசமல்! 
இவைர்ளிளும் ெ்தனனைம் பூச்க சசளிாண்ட 
அகரஙபபதுதனாியனை?" என்று ியளிீடடனைர்.

"அபபுறைம் அகரஙககறை ெ்தனனைசசமல்லாம் 
இவைர்ளிளுககுத தனான் ெரயாயிுநககும். 
நமகசசளில்லாம் மிஞ்ொது!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"நகளி்களிகள பார்களிலாமா?" என்று 
ியளிீடடப்ியய ியளிால்ீடஸ்மிததுளிள நகளி 



சசெய்யுமிடததுககுுச சசென்றைாள மிலஸ் ரஙாக. 
அ்கியளி அதகதனயும்,  பளகளககு மாமியும் 
ஆொரளிளுககு அுநகியலியய உீடளிார்்து 
ளிவைனிததுக சசளிாண்ுந்தனனைர். அகதனக ளிணட 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், "நீ்களி நகளி 
சசெய்யறைகதனப பார்ததனதில்கலயா? இ்கியளிியய 
உீடளிார்்து ளிவைனிததுக சசளிாண்ுநககிறர்ளிியள? 
எ்களிளுககுததனான் இது ியவை்ககளி. உ்களிளுககுக 
கூடவைா?" என்று ியளிீடடாள.

ஆுசொரயிடம் தன்களிதகதனக சசளிா்டததுவிீடடால் 
அபபுறைம் அபபால் இபபால் ியபாளி மாீடடார்ளிள 
எ்களிள ஊர்ப சசபணமனணளிள. ளிண சசளிாீடடாமல்
ளிவைனிததுக சசளிாணியட இுநபபார்ளிள. நகளி 
ியபரல் அவைர்ளிளுககு அததனகனை ஆகெ!" என்று 
மின்ஸ் மர்ததி ச்ரததுக சசளிாணியட கூறினைாள. 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககும் அவைுநகடய 
உறைவினைர்ளிளுககும் நகளிளிகளக ளிணடியபாது, 
மகழ்ுசச் தனா்களிவில்கல. எல்லா நகளிளிகளயும் 
எ்டததுத தனகலயிலும், ளிாதிலும், ளிழுததிலும் 
சசபாுநததனமில்லாமல் கவைததுப பார்ததுக 



குதளிலபபீடடனைர். ஒுநததி ஒீட்யாணதகதனத 
தனகலயிியல மாீட்க சசளிாண்ட, "இது என் 
தனகலககு சசரஙாம்பப 
சசபாுநததனமாயிுநககறைதுு”என்றைாள.

"ஓ! நீ ியல் நாரகரவைாஸ் மாதிர இுநகியளி!" 
என்று கூறினைாள மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லர்.

"ியல் நாரகரவைாஸ் என்றைால் யார்?" என்று 
ியளிீடடனைர் அவைர்ளிள.

"அவைர்ளிள இண்யாவிருநககறைார்ளிள. 
ியபிவசசமணீட ரஙானணஸ் சசரஙாம்ப 
அழளிாயிுநபபா்களி.  பயீட்புல் அண்ட ியவைல் 
யு பள ஜசசவைல்ஸ் ியவைர் பணனணயிுநபபா்களி. டீத 
சசரஙாம்ப டார்களிா யிுநககும். ியலடீஸ் முதுகியல 
சசபளுச இுநககும். சசபளுசியல குழ்கதன 



இுநககும். அவை்களிகளப பார்தது டாகஸ் பார்க 
பணும். அது சசரஙாம்ப ியவை்ககளியாயிுநககும்.
சசநகஸ்ீட வீக ஆயிரஙம் நாரகரவைாஸ் பியளன்ியல 
வைரஙப ியபாறைா்களி. ஜான்வைான்ததுககு கலீட 
தகளிப ியபாறைா்களி" என்றைாள மிஸ்ஸ் ரஙாக.

"ஜார, ஜான்வைாஸ்ியல நாரகரவைாஸ், 
பார்களிலாம்ு” என்று சசொல்ருச சசொல்ர 
மகழ்்தனனைர் மறறைவைர்ளிள.

இ்தனுச ெமயததில், "ளிாீடடன் ொர்! உ்களிளுககு 
ீடரங்கக ளிால் வை்திுநககறைது" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச். பஞ்சு திுநம் பப பார்ததனான். ெறறுத 
சசதனாகலவில் ஒய்யாரஙமாளி நின்று சசளிாண்ுந்தன 
லல்ர புன்னைகளிியயா்ட பஞ்சுகவைக களி ளிாீட் 
அகழததனாள.

==========





அததியாயம் 8. ுந

ஆர். ஸ்ீடரீீட முழுதும் ப்தனல் ியபாீட்ட 
மு்ததனதும், ியஜாடகனைளிலில் வைல்லவைர்ளிளானை 
தனஞ்ொவர் சசநீட் ியவைகலகளிாரஙர்ளிள, 
வைாகழததனார், சசதனன்னை்க குுநதது, மாவிகலக 
சசளிாதது, பாககுுசெரஙம், ொம்தி மாகல, ளிாகதனப 
பூ, ஜகனைாத தனளி்ட, ெல்லாத துனண 
இிவவைளகவையும் சசளிாண்ட ளிம்பக 
ளிால்ளிகளயும், கூகரங முளிீடகடயும் அல்களிரதது
மு்ததனனைர்.

பாீட்மார்ளிள, அ்தனத சசதனுநசசவை்ககும் சசபுநகக 
சசமழுக, மாகியளிாலம் ியபாீட்ட கவைததனார்ளிள.



"இ்தன ஊர் ளிாகளிாய் ியளிால மாகவைக சசளிாததித 
தின்னை மாீடியடன் என்கறைியதன!” என்று 
வைுநததனபபீடடாள அதகதன.

"இசசதனன்னை  பரஙமாதனம்! ளிாீடடன் ன்ார் கீடியட 
சசொன்னைா, ஒுந சசநா்யிியல நம் ஊர்க 
ளிாகளிாய்ளிகளக சசளிாண்ட வை்து பறைகளி 
விடமாீடடாரஙா?" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"நம் ஊர்க ளிாகளிாய்ளிள வை்தனாலும் 
ியதனவைகலதனான். குழ்கதனளிளுககுுச ொதனம் 
ஊீட்டகறைியபாது ியவை்ககளி ளிாீடட ஒுந 
ளிாகளிாய் கூட வைரஙமாீடியடன் என்கறைது" என்றைாள
பாீட்.



"ியதனாீடடததிியல விழப ியபாகறை ப்தி 
இகலளிகளயாவைது இ்தனக ளிாகளிாய்ளிள 
ொப ப்டகறைியதனா, இல்கலியயா?" என்று 
ளிவைகலபபீடடார் ொஸ்திரளிள.

"அதனறகுததனான் நரககுறைவைர்ளிள வைரஙப 
ியபாகறைார்ளிியள! என்றைார் அம்மாஞ்ச். -

"உஷ! அவைர்ளிகளப பறறிக ியளிவைலமாளிப 
ியபொியதனயும். ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமியிடம் 
அவைர்ளிசசளல்லாம் சசபரய மளிாரஙாஜாகளிள என்று 
சசொல்ர கவைததிுநககியறைன் நான்ு” என்றைான் 
பஞ்சு.

"ஆமாம், அவைர்ளிகளப பறறி எதனறளிாளி அபப் 
ஒியரஙய்யாய் ‘ளிபன்ா’ அள்து விீடடீர்?" என்று 
ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.



"அவைர்ளிள எுசச்ல் இகல ொப ப்டகறைவைர்ளிள 
என்றைால் நம் நாீட்டககுததனாியனை ியளிவைலம்? 
அதனறளிாளிததனான் அபப் சசளிளரஙவைமாளிுச சசொல்ர
கவைதியதனன். "

"அவைர்ளிள இ்கியளி வை்து தன்களிள சுயரபதகதனக 
ளிாீட்விீடடால்?..."

"ளிவைகலபபடாியதனயும். அசசதனல்லாம் முன் 
ஏறறபாடாளி பாபஜயிடம் சசொல்ர 
கவைததிுநககியறைன். நரககுறைவைர்ளிள இ்கியளி 
எபப் எபப் நட்து சசளிாளள ியவைண்டம் 
என்று அவைன் அவைர்ளிளுககுப பாடம் சசொல்ர 
அனுபபுவைான். ஆயிரஙம் ியபகரஙயும் இ்கியளி 
ியவைளா ியவைகளககு தனனிப ப்தியில் உீடளிாரங 
கவைததுுச ொபபா்ட ியபாடப ியபாகியறைன். 



ரஙாகபஸசசபல்லர் சசெலவைழிகளிுசியெ நமகசசளின்னை 
ளிவைகல!” என்றைான் பஞ்சு.

"ளிாீடடன் ன்ாரஙா, சசளிாகியளிான்னைானைாம்! 
சசதனரயாமலா ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி எதுக 
சசளி்டததனாலும் ‘பஞ்ுச பஞ்ுச’!ன்னு சசதனாகளுசசு 
எ்டககறைா?"என்றைார் ொஸ்திரளிள.

"ொஸ்திரளிியள, பாீட்ளிசசளல்லாம் புநபபுத 
ியதன்களிாய் சசெய்து மு்தது விீடடார்ளிளா? 
இபியபாது என்னை சசெய்து 
சசளிாண்ுநககறைார்ளிள?” பஞ்சு ியளிீடடான்.

"இ்தனத சசதனுநவிலுளள வைாெல் 
ப்ளிளுகசசளில்லாம் மஞ்ெள பூச், கு்ககுமப 
சசபாீட்ட கவைததுக சசளிாண்ுநககறைார்ளிள. 
இன்று மாகல அவைர்ளிளுககு ‘ெர்களிாரஙமா’ பார்களி



ியவைண்டமாம். ியதனனைாம்ியபீடகடயில் 
‘ெர்களிாரஙமா’ ளிாீட்யியபாது கய வைரகெயில் 
நின்று பார்களி மு்யவில்கலயாம்" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள. -

"இ்கியளி ியபாய்ப பார்களிீட்டியம. அதனறகு நான் 
என்னை சசெய்ய ியவைண்டமாம்?"

"திுநம் ப வைரஙதுககுக ளிார் அனுபப 
ியவைண்டமாம்."

"ஆயிரஙம் ியபுநககும் ளிார் ியவைுமாமா? ியபஷ 
ியவைியறை ியவைகல இல்ியல இ்தனப பாீட்ளிளுககு? 
ெர்களிாரஙமாவும் ியவைணாம், ஒணும் ியவைணாம். 
‘குநஷணா ரஙாமா’ என்று வீீடியடா்ட இுநகளிுச 
சசொல்லும்" என்றைான் பஞ்சு.



"கவைதிளிாள ியளிாஷ்சசயல்லாம் எபப் 
வைரஙாளாம்?" என்று ியளிீடடார் ொஸ்திரளிள.

"கவைதிளிர்ளிள, ெகமயல்ளிாரஙர்ளிள, 
நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள, களாரனைீட ியளிாஷ்யினைர் 
இிவவைளவு ியபுநம் இரஙண்ட மனணகசசளில்லாம் 
வை்துவி்டவைார்ளிள. பூககூகட, சசவைறறிகலக 
கூகட, வை்ட மா்களிாய், வைாகழததனார் 
இசசதனல்லாம் திுநுசச்யிியலுந்து தனனி பியளனில் 
வைுநகன்றைனை. சசவைறறிகல, சீவைல், ளிறிளிாய், புஷப
மாகல இ்தன நாலுககும் மீட்டம் - இனிியமல் 
தினைமும் திுநுசச்யிியலயிுந்து ஸ்சசபஷஷலா ஒுந 
பியளன் விடுச சசொல்ரயிுநகியளின்ு” என்று கூறிக 
சசளிாணியட ியவைளிமாளி நட்தனான் பஞ்சு.



"ளிாீடடன் ன்ார் நாகளககுப பூ வைண் 
வைுநகறைியபாது சசளிாஞ்ெம்..." என்று இழுததனார் 
அம்மாஞ்ச்.

பஞ்சு, தனன்னுகடய ஆள ளிாீட் விரஙகலக 
ளிீடகட விரஙல் மது கவைதது தனீடச்ணாமர்ததி 
ஸ்வைாமி மாதிர அ பநயம்  ப்ததனப்ியய, 
"சசபா்தனாியனை ஐயா, அது ஏறறசசளினைியவை வை்தனாுசசு 
பாபஜ அனுப பயிுநகளிான். அவைனும் சசபா் 
ியபாடறைவைனைாுசியெ! சசபா் ியபா்டகறைவைர்ளிலின் 
ளிஷடம் அவைனுககுத சசதனரயாதனா?" என்றைான்.

"ஆமாம், நாதனஸ்வைரஙம் எ்தன ஊர் சசெீடு” என்று 
ியளிீடடார் ொஸ்திரளிள.

"நாமகரப ியபீடகட குநஷணன், ியஷஷக ச்ன்னை 
சசமளலானைாொகப இிவவிரஙண்ட சசெீட 



வைுநகன்றைனை. தனவிரங, அறை்தனா்ககயிருந்து 
உளளுர் நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிளும் வைுநகறைார்ளிள. 
அவைர்ளிளதனான் நல்ககு ஊஞ்ெலுகசசளில்லாம் 
வைாச்பபார்ளிள" என்றைான் பஞ்சு.

"ியபஷ ியபஷ! பாண்ட வைாததியம்?"

"ஏற.ஐ.ஆர். ரஙாதனாகுநஷணன்" என்றைான் பஞ்சு.

"அதுவும் அபாரஙமாய்ததனானிுநககும். அடாடா! 
இ்தன வைாஷி்கடன் வீதியிியல ரஙாததிர பதிசசனைாுந 
மனணககு அவைா ‘ெகளினி ரஙாஜ’ வைாச்ததுக 
சசளிாண்ட பவைனி ியபாறைபியபா 
ியதனவைியலாளிமாயிுநககுியம..." என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.



"அது ெர; ரன்பஷஷனுககு யார் ளிுசியெர?" என்று 
ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச். -

"அரயககு், லால்கு், பாலகளிா்ட" என்றைான் 
பஞ்சு.

"பியல, பியல! டாப களாஸ் ளிுசியெரன்னு 
சசொல்லு்களி. ஒுந டான்ன்ுககும் ஏறறபா்ட 
பணனணயிுநகளிலாம்" என்றைார் ொஸ்திரளிள. -

இ்தனுச ெமயம் களியிியல ஜல்ரக ளிரஙண்யுடன் 
அ்கியளி வை்து நின்றை கும்பியளிாணம் கவைததனா, 
"பஞ்சு ன்ார் இன்று ொய்தனரஙம் என்னை ்பன் 
ியபாடலாம்?" என்று ியளிீடடார்.



"ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி சசவைலிியய 
ியபாயிுநககறைார். அவைர் வை்து விடீட்டம். 
அபபுறைம் மு்வு சசெய்யலாம்" என்றைான் பஞ்சு. 
அபப்ுச சசொல்ரக சசளிாண்ுநககும்ியபாியதன 
அ்தனுச சீமாீட், ளிாரருந்து இறை்கக வை்தனாள. 
வைுநம்ியபாியதன, "பஞ்ுச, பசசரஙாசசன்ஷஷனுககு ரீட 
பர்மிஷஷன் வைா்ககீடியடன். ஊர்வைலதகதன 
சசடரவிஷஷன் சசெய்யறைததுககும் ஏறறபா்ட 
சசெய்துீடியடன். ஜான்வைாெததுககுக ளிாுநம் 
‘அியரஙஞ்ுச’ பணனணயாுசசு. ஆமாம்; மாப பளகள 
ஈவினி்க எததனகனை மனணககு வைுநகறைார்? ‘ரஸீிவ’ 
பணறைதுககு ஏறர்ியபார்ீட ியபாளி ியவைணடாமா?"

"ஐ்து மனணககு வைுநகறைார். அதுககு முன்னைாியல 
நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள, பாண்ட வைாததியகளிாரஙர்ளிள 
எல்லாுநம் வைரஙா்களி. முதனல்ியல நான் ியபாய் 
அவை்களிகள அகழுசசுககீட்ட வை்துடியறைன். "



"சசவைர குீட! எனைககும் சசளிாஞ்ெம் 
ியவைகலயிுநககுது. ச்களிாியளிாவிியலுந்து 
நாகளககு என் ரியல்ிவன்ும்,  பரஙணீட ன்ும் 
வைரஙா்களி. அவை்களிகளசசயல்லாம் 
ியஹாீடடல்ியலதனான் இறைகளிும். இன்னும் 
சசரஙாம்பப ியபர் வைரஙப ியபாறைதனா சசலீடடுநம், 
தன்தியும் வை்து குவிஞ்சுககீடியட இுநககுது. 
இசசதனல்லாம் பார்ததனால், ியமியரஙஜ ியட அன்று 
வைாஷி்கடன்ியல ஒுந ியஹாீடடல்ியல கூட இடம் 
ககடகளிாது ியபால இுநககுது. எதுககும் 
இபபியவை ியபாய் ‘ஸ்ியடீடலர் ஹில்டன்’, 
‘சசவை்ரஙாடன் பார்க-ியஹாியடல் ‘, ‘ியம பளவைர்’ 
இ்தன மன்று ஒீடடல்ளிலிலும் ரம்ஸ் ரன்ர்ிவ 
சசெய்துவிீட்ட வை்துடியறைன். ஆமாம், களியிியல 
ஏறியதனா சசவைபன் சசவைுசசுககீட்ட நிறகறைாியரங, இவைர் 
யார்?" என்று ியளிீடடாள மிஸ்ஸ் ரஙாக.

"இவைர்தனான் சசஹீட குக கவைததனா. அது சசவைபன் 
இல்கல. ளிாரஙாபூ்தி ியதனய்ககறை ஜாரஙனண!" 
என்றைான் பஞ்சு.



- "இவைர் இதுககு முன்னைாியல எ்கியளி ஒர்க 
பணனணககீட்ுந்தனார்?" -

"தனாமஸ் குக அணீட ஸ்ன்ியல இுந்தனார்."

"ஒ, சசவைரகுீட இன்கறைககு என்னை ்பன் ியபாடுச 
சசொல்ரயிுநகியளி?" -

"வீீட அல்வைாவும், ளிாரஙியலாமான்ும் ியபாடுச 
சசொல்லலாம்னு நிகனைககியறைன்" என்றைான் 
பஞ்சு.



"வீீட அல்வைா எதுககு கரஙஸ் அல்வைாியவை ியபாடுச 
சசொல்லு. சசன்ளத

இண்யாவிியல கரஙஸ்தனாியனை முககயம்?" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"கரஙஸ் அல்வைா ியபாடலாம். ஆனைால் அது 
சசடய்ர ொப பீட்ட அலுததுப ியபாுசசு... 
அதனனைாியல ஒுந ியெஞ்சுககு வீீட அல்வைா 
இுநகளிீட்டியம என்று பார்தியதனன்."

"அதுவும் ெரதனான்; வீீட அல்வைாியவை ியபாடீட்டம் 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ஒுந நிமிஷஷம் ளிார்டன் பகளிம் வைிற்களிளா?" 
என்று கூப பீடடான் பஞ்சு.



"சசஹாய்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ளிா் அ்டபபு சசவைீடடுமாம். எ்தன இடம்னு 
சசொல்ரீடடா அ்தன ியவைகலகய மு்ுசசுடலாம்" 
என்றைான் பஞ்சு.

"ஓபன் ஏறர்லயா அ்டபபு சசவைீடடப ியபாறி்களி? 
ளிணடப் புகளி வைுநியம!" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.
-

"புகளி ியபாகக ளிீட்விீடடால் ியபாுசசு" என்று 
கூறினைான் பஞ்சு.



"ியநா ியநா! வைாஷி்கடன்ியல புகளிியபாகக 
ளிீடடக கூடாது. பாகடர மாதிர ஆயி்டம். இது 
ளிவைர்ன்சசமணீட சசஹீடகுவைார்ீடடர்ஸ். 
அதனனைாியல, இ்தன ஸி்ியல உயரஙமானை 
ளிீடடடியமா பாகடரியயா ச்ம்னிியயா ளிீடடக 
கூடாதுன்னு ஆர்டர்...!"

"ெர ியமடம்! ச்ம்னி இல்லாமியலியய ளிீட் 
விடுசசசொல்ியறைன். அ்தன மகலயிியல ளிலாய் 
பூெறைவை்களி அ்டபபு ியபாீட்டககு வைா்களி ....-

"அது யார் ளிலாய் பூெறைவை்களி?" என்று ியளிீடடாள 
மிஸ்ஸ் ரஙாக.



"பாததிரங்களிளுகசசளில்லாம் ளிலாய் 
பூெல்ியலன்னைா, ரஙெம் ியமாசசரஙல்லாம் 
ஸ்பாயிலாயி்டம். "

"ளிலாய் பூெறைதுன்னைா அது எபப்?"

"ஈயம் பூெறைது ியமடம்"

"ஈயம் எதுககு ஸில்வைர் பூெீட்டியம!"

"ஸில்வைர் பூெலாம். ெம்ப்தி்களிளுககு ஈயம்தனான் 
 ப்ககும். அவை்களி ஏறதனாவைது சசொல்லுவைா்களி. 
அபபுறைம் வீணா மனைஸ்தனாபததிியல மு்யும்..."



"ியவைணடாம் ியவைணடாம்! ெம்ப்தி்களி 
இஷடபப்ியய சசெஞ்சு்ட. அவை்களிளுககு எதுககு
குகறை?... பஞ்ுச! ெம்ப்தி ெணகட வைுநம்னு 
சசொல்ரககீட்ுந்தனியய, அது எபப வைுநம்? 
எனைககு ெம்ப்திுச ெணகட பார்களிும் ியபால 
சசரஙாம்ப ஆகெயாயிுநககு பஞ்ுச!” என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக.

"அது எபப ியவைணாலும் வைுநம் ியமடம்! சசபண 
வீீடடாுநககும்  பளகள வீீடடாுநககும் தனளிரஙாறு 
வை்து சசபரய ெணகடயிியல மு்ஞ்சு்டம். 
அதனனைாியல ளில்யாணியம கூட நின்னு 
ியபாயிடறைதும் உண்ட. சசன்ளத இண்யாவிியல 
இது சசரஙாம்பக ளிாமன்..."

"எதுககு ெணகட ியபா்டவைா்களி?"



"அது அவை்களிளுகியளி சசதனரயாது! திடீர்னு 
ெணகட வைுநம். அது எபப் வைுநம்? எதுகளிாளி 
வைுநம்? எ்தன மாதிர வைுநம்? எபப் மு்யும்?” 
என்று யாரஙாலும் சசொல்லியவை மு்யாது. "

"இ்தனக ளில்யாணததிியல கூட வைுநமா?"

"ஒ! எ்தனக ளில்யாணததிியலயும் வைுநம்!"

"பஞ்ுச! ெணகட வைரஙுசியெ நான் ஒுநியவைகள 
த்ககக கீட்ட இுந்தனாககூட என்கனை 
எழுப பவி்ட. மறை்துடாியதன; ெணகடகய நான் 
பார்களிாமல் மிஸ் பணனணவிடக கூடாது.



இிவவைளவு ளிஷடபபீட்ட ளில்யாணம் சசெய்து, 
ெம்ப்தி ெணகட பார்களில்ியலன்னைா என்னை 
 பரஙியயாஜனைம்? ஏறன் பஞ்ுச! ஒுந ியவைகள 
ெணகடியய வைரஙாமல் ியபாயிீடடா?... என்று 
ளிவைகலபபீடடாள மிலஸ் ரஙாக.

"ளிவைகலபபடாை்களி ியமடம்! ளிீடடாயம் வைுநம்! 
"

"ஆமாம், ளில்யாணப சசபணும் அவை்களி 
ியளிாஷ்யும் எததனகனை மனணககு வைரஙா்களி?"

"கநீட பதிசசனைாுந மனணககு வைரஙா்களி. 
வைெணடாவும், அவைள ஹஸ்சசபண்டம் கூட 
ரஙாததிர பியளன்ியலதனான் வைரஙா்களி. நாகளககு 
சும்களிரப  பரஙார்ததனகனையாுசியெ!"



"அவை்களிகள யார் ரலீிவ பணணப ியபாிற்களி?"

"நான், லல்ர, அய்யாொமி, மின்ஸ் மர்ததி, 
ியளிதனரன், ியலாரீடடா எல்ியலாுநம் ியபாய் 
அகழுசசுககீட்ட வை்துவி்டகியறைாம்."

"நானும் வைரஙுமா, ஏறர்ியபார்ீட்டககு?"

"ியவைணடாம்; ஏறறளினைியவை நீ்களி அகலஞ்சு 
அகலஞ்சு சசரஙாம்ப டயர்டாப ியபாயிுநககீ்களி. 
இ்தன ஒுந மாெததிியல உ்களி உடம்ியப துுநம்பா 
இகளுசசுப ியபாுசசு ியமடம்" என்றைான் பஞ்சு.



"பீட்டப புடகவை, ெரகளி ியவைஷ ் எல்லாம் 
வை்தனாுசொ?"

"இரஙணடாயிரஙம் ன்ாரீன்ும், மவைாயிரஙம் 
ியவைஷடீன்ும் மார்னி்கியளி வை்தனாுசசு. ளிாஷமர், 
பனைாரஙஸ் சசவைகரஙீட் மீட்டம் நாகளககு வைரஙது. 
உ்களிளுககு மீட்டம் ியமடம், ஸ்சசபஷஷல் தனறி 
ியபாடுச சசொல்ர ஒுந புடகவை 
வைரஙவைகழுசச்ுநகியளின். கவீன் எரெசசபத 
இண்யாவுககுப ியபானைபியபா 
சசளிா்டததனா்களிியள, அ்தன மாதிர ன்ார!” என்றைான்
பஞ்சு.

"சசவைரகுீட எ்கியளி புடகவைளிகளக சசளிாண்ட 
வைரஙுச சசொல்லு பார்களிலாம்" என்று கூறி 
நாறளிாரயில் அமர்்து சசளிாணடாள மின்ஸ் ரஙாக.
பஞ்சு ஒிவசசவைாுந புடகவையாளி எ்டததுக 
ளிாண பததனான்.



" பயீட்புல் பார்டர்ஸ்! அீடரஙாக்ிவ ளிலர்ஸ்!" 
என்று விய்தனாள மின்ஸ் ரஙாக.

"எல்லாம் பதிசசனைீட்ட முழம் ியமடம் முழம்! 
முழம் ியபாீட்டப பார்ககிற்களிளா?"

"பதிசசனைீட்ட முழம்னைா எததனகனை யார்ீட?"

"ஒன்பது சசளிஜம்!" -

"ஒன்பது யார்ீடனைா சசரஙாம்ப தரஙம் நட்து ியபாய் 
முழம் ியபாட ியவைண்யிுநககுியம. 



ளிாகலயிியலுந்து அகலஞ்சு அகலஞ்சு என் 
ளிாசசலல்லாம் வைரககுது பஞ்ுச! அதனனைாியல இபப
என்னைாியல ஒன்பது சசளிஜ தரஙம் நடகளி 
மு்யாது" என்று கூறிவிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"நீ்களி நடகளி ியவைணாம் ியமடம்! நாறளிாரயில் 
உீடளிார்்து சசளிாணியட முழம் ியபா்ட்களி. மின்ஸ்
மர்ததி அ்தனப பகளிம்  ப்ுசசுககுவைா்களி. நீ்களி 
முழம் ியபாடப ியபாட அவை்களி உ்களி கீடியட 
நட்து வைுநவைா்களி" என்றைான் பஞ்சு.

"சசவைரகுீட ஐ்யா, பஞ்ுச! உனைககு எபப்ததனான் 
ியதனாுியதனா இ்தன ஐ்யாசசவைல்லாம்!" என்று 
விய்தனாள மின்ஸ் ரஙாக.  பன்னைர், மின்ஸ் மர்ததி 
புடகவைகயப  ப்ததுகசசளிாளள, ரஙாகபஸசசபல்லர் 
மாமி உீடளிார்்தனப்ியய முழம் ியபாீட்டப 
பார்ததுவிீட்ட, "சசரஙாம்புத ளிசசரஙதடரங இுநககுது. 
ியளிதனரன், ியலாரீடடா, ியலாெனைா எல்ியலாுநககும்



இியதன மாதிர புடகவை்களிளுககு ஆர்டர் பணனண 
யிுநகளியா?" என்று ியளிீடடாள.

"ஓ! ளிாஞ்ச்புரஙதகதனியய ஏறறறி அனுபபுச 
சசொல்ரயிுநககியறைன். எ்தன ரஙளிம்  ப்ககுியதனா 
அகதன எ்டததுகளிலாம்" என்றைான் பஞ்சு.

Washington Wedding:

Bridegroom and Party arrive

R Street busy with marriage preparations !

Thousands of Sastries Roaming about 
Washington !



Bridegroom is having a small mole on the red 
cheek !

Shambandy Shanday expected any moment !

"டயமாுசசு, ஐ்து மனணககு எல்ியலாுநம் 
ஏறர்ியபார்ீட ியபாளிும். மாப பளகள வைரஙார். 
நீ்களி எல்ியலாுநம் சசரங்யா இுந்கியளிா. இியதனா 
வை்துடியறைன்" என்று கூறிவிீட்டக ளிாரல் ஏறறிுச 
சசென்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

சசபண்டளிள அவைெரங அவைெரஙமாளி அல்களிாரஙததில் 
ஈ்டபடலானைார்ளிள.



‘ஆுசொ, ியபாுசொ?’ என்று குறுககும் சசந்டககும் 
பறை்து சசளிாண்ுந்தன பஞ்சு, "இ்தன ியலடீியன் 
இபப்ததனான்; சசவைலிியய புறைபபடனும்னைா 
ெீடசசடன்று புறைபபட மு்யாது உ்களிளால்" 
என்று விரஙீட்னைான்.

"எல்ியலாுநம் தனகல  பன்னிக 
சசளிாணடாகவிீடடது. பூ வை்தனதும், 
புறைபபடியவைண்யதுதனான்" என்றைாள அதகதன.

"பூ வைண் வை்து அகரங மனணயாுசசு. தனஞ்ொவர் 
ளிதனம்பம், மல்ர, முல்கல, ியரஙாஜா, 
ளினைளிாம்பரஙம், தனாழம்பூ எல்லாம் 
வை்திுநககன்றைனை. ியவைண்யகதன எ்டததுக 
சசளிாளளு்களிள. நாலு கூகட புஷப்களிகள 
ெம்ப்தி வீீட்டககு அனுபப ியவைண்டம். 
எல்லாவைறகறையும் ைர்தது விடாைர்ளிள !” 
என்றைான் பஞ்சு.



டாஞ்சர் பஸபளவைர் பஞ்கெக ளிணடதும் 
ியலாரீடடாவுககுுச ெ்ியதனாஷஷம் தனா்களிவில்கல. 
அகதன ஆகெியயா்ட எ்டததுத தனன் தனகலயில் 
சுறறிக சசளிாண்ட, "இன்கறைககு கநீட வைெணடா 
வைரஙப ியபாகறைாள. ளிமர்ளிீட சசளிாண்ட வைுநவைாள, 
என் பா்ட ஜார!" என்று மகழ்ுசச் சசபா்களித 
துளலினைாள அவைள. .

"டயம் மு - நாறபது; அம்மாஞ்ச் எ்கியளி? 
ியநரஙமாுசியெ! கவைதிளிாகள ரஸீிவ பணறைதுககு ஏறர்
ியபார்ீட்டககுப புறைபபட ியவைணடாமா?" 
என்றைான் பஞ்சு.

"அம்மாஞ்ச்யும் ொஸ்திரயும் ியதனாீடடததிியல 
சகள ியபாீட்டக சசளிாண்ுநககறைார்ளிள" 
என்றைார் அய்யாொமி.



"சகளயா? எதுககு?" என்று ியளிீடடான் பஞ்சு.

"விபூதி சகள! நாலு நாளாளிுச ொண 
உுநணகடளிகள உுநீட் உுநீட்க ளிாய 
கவைததுக சசளிாண்ுநககறைாியரங, அகதனசசயல்லாம் 
ஓரடததிியல கும்பலாளி கவைதது பஸ்மம் 
பணனணக சசளிாண்ுநககறைார். ஆயிரஙம் 
கவைதிளிாளுககும் விபூதி ெபகள சசெய்யனுமாம். 
அதுகளிாளிததனான்..." என்றைார் அய்யாொமி.

"அவைகரஙக கூப ப்ட இ்கியளி! இபபதனானைா ியநரஙம் 
ககடுசெது அதுககு?" என்று அதனீடடல் 
ியபாீடடான் பஞ்சு.



"பஞ்சு! சசமீடரஙாஸிியலுந்து ளிால் வை்திுநககு: 
பாபஜ கூப ப்டகறைாரஙாம்" என்றைார் அய்யாொமி.

பஞ்சு சசடரியபாகனை எ்டததுப ியபச்னைான்.

"ஹல்ியலா! பாபஜ ியபெியறைன்..."

"என்னை பாபஜ?"

"ொஸ்திரளிள, நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள எல்லாம் 
வை்து ியெர்்தனாுசொ?"

"ஒ, இபபததனான் வை்தனா்களி. ஐ்து மனணககு 
மாப பளகள வைுநகறைார். நாகளககுப பூ வைண் 
வைரஙுசியெ சசவைறறிகலயும், பாககும் சசளிாஞ்ெம் 
அதிளிமாளிியவை அனுப பகவை. நீ இுநபதசசதனீட 



டாம் ியதனதி புறைபபீட்ட வைுநகறைாயா? 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி உன்னிடம் ஸ்சசபஷஷலா 
சசொல்லுச சசொன்னைா..." - - - - -

"பார்களிலாம்... இுநபததனாறைாம் ியதனதி, 
இுநபதியதனழாம் ியதனதி இ்தன இரஙண்ட நாளும் 
சசமீடரஙாஸ், பம்பாய், ளில்ளிததனா, ்ல்ர, 
ியளிாயம்புததுர், திுநுசச், மதுகரங இ்தன ஏறழு 
இடததிியல ுந்தும் ஸ்சசபஷஷல் விமானை்களிள 
விடறைதுககு ஏறறபா்ட சசெய்யும். இ்கியளி 
ஏறளிபபீடட ியபர் வைாஷி்கடன் வைரஙும்னு 
ஆகெபபடறைா்களி..." - -

"ஓ... எஸ். அதுகசசளின்னை, ஏறறபா்ட 
பணனணடியறைன்."



"கவைதிளிாள ியபாதுமா? குநஷணபப நாய்களின் 
அகரஙளிாரஙததிியல இன்னும் சசளிாஞ்ெம் ியபர் 
இுநகளிா்களி. அவைாகளயும் அனுப ப 
கவைகளிீட்டமா?"

"ியபாதும் ியபாதும்! இபபியவை இ்கியளி 
கவைதிளிாள கூீடடம் நிகறைஞ்சு ியபாுசசு."

"ெர; மறுப்யும் நாகளககுப ியபசுியவைாம்."

மாப பளகள வைரஙப ியபாகறை சசெய்தி இதனறகுள 
வைாஷி்கடன் முழுவைதும் பரஙவி விடியவை, 
ஏறர்ியபார்ீட்ல் ஏறளிக கூீடடம் கூ்விீடடது.



பததிரகளி நிுநபர்ளிளும், புகளிப 
படகளிாரஙர்ளிளும் குறுககும் சசந்டககும் அகல்து 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள.

ெரயாளி ஐ்து மனணககு ெம்ப்தி விமானை்களிள 
வை்து நின்றைனை.

நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள ெககளிப ியபா்ட ியபாீட்ட, 
விமானை நிகலயதகதனியய திுநவிழாக 
ியளிாலமாககக சசளிாண்ுந்தனனைர். 
விமானைததிருந்து மாப பளகள ரஙாஜ 
ியளிாபாலன் தனான் முதனரல் இறை்கக வை்தனார்.

தனயாரஙாளி கவைததிுந்தன மலர் மாகலகய எ்டதது 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரடம் சசளிா்டததனான் பஞ்சு. 
அ்தனுச சீமாீட் மாகலகய வைா்கக 
மாப பளகளயின் ளிழுததில் ியபாீட்டக களி 



குலுககயியபாது பததிரகளிகளிாரஙர்ளிள 
படசசம்டததுக சசளிாணடனைர்.

மாப பளகள சசவைலிியய சசெல்ல மு்யாதனப் 
கூீடடம் அவைகரஙுச சழ்்து சசளிாண்ட விடியவை, 
ியபாலீொர் வை்து வைழி சசெய்து சசளிா்டகளி 
ியவைண்யதனாயிறறு. -

நிுநபர்ளிள மாப பளகளகயுச சுறறி 
நின்றுசசளிாண்ட ியளிளவி ியளிீடளித சசதனாட்களிியவை, 
" பகரஙீடகரம் சசரஙாம்ப டயர்ீட அவைகரங யாுநம் 
சசதனா்தனரஙவு சசெய்யாை்களி. நாகளககுததனான் 
 பரஙஸ்ளிாரஙர்ளிளுககுப ியபீட். வைழிவி்ட்களி" 
என்று கூறிய மின்ஸ் ரஙாக, மாப பளகளகயத 
தனன் ளிாரல் ஏறறறிக சசளிாண்ட புறைபபீட்ட 
விீடடாள.



ளிார், டம்பர்ீடடன் ஓகஸ் வைாெரல் ியபாய் 
நின்றைதும் மாமியும், அதகதனயும் சசவைலிியய வை்து 
ஆரஙததி சுறறிக சசளிாீட்னைார்ளிள. மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநம், அவைுநகடய உறைவினைர்ளிளும் 
ஆரஙததி சுறறுவைகதன அதிெயததுடன் பார்ததுக 
சசளிாணியட ‘ளிலர்்ட வைாீடடர்’ என்றைனைர்.

அன்று மாகல சசவைலியானை ‘சசடய்ர நியஸ்’, 
‘ஈவினி்க ஸ்டார்’ முதனரய பததிரகளிளிலில் 
பரஙபரஙபபானை சசெய்திளிள  பரஙசுரஙமாகயிுந்தனனை.

 பகரஙீடகரம் அணீட பார்ீட் அகரஙிவ!

ஆர். ஸ்ீடரீீட  பர வித ியமியரஙஜ  பரஙபியரஙஷஷன்ஸ்!

சசதனளன்ணீடஸ் ஆப ன்ாஸ்ீடரீஸ் ியரஙாமி்க 
அசசபௌீட வைாஷி்கடன்!



 பகரஙீடகுநம் ஈஸ் ியஹவி்க எ ஸ்மால் ியமால் 
ஆன் தி கரஙீட சீக!

"ஷஷம்ப்தி ஷஷணடய் எகஸ்சசபகடீட எனி 
ியமாசசமணீட!

==============



அததியாயம் 9. ம

"மனண என்னை? நவைார்ததனம் இுநககுமா?" என்று 
ியளிீடடார் ொம்பச்வை ொஸ்திர.

"இ்ககலீஷ ியபசுமய்யா, இது வைாஷி்கடன். 
நவைார்ததனமாம், நவைார்ததனம்! கநன் தனர்ீட் என்று 
சசொல்லுியமன்“ என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி ஆளுககு ஒுந ரஸ்ீட வைாீடுச
வைா்ககக சசளிா்டததனால் சசெளளிரயமா யிுநககும்" 
என்றைார் இன்சசனைாுந ொஸ்திர.



"நமகசசளில்லாம் வையிறறிியல ளி்ளிாரஙம் 
இுநககறைியபாது தனனியாளி ரஸ்ீட வைாீடுச எதனறகு
?" என்று ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.

ஜார்ஜ டவுனிியல எ்கியளி பார்ததனாலும் 
கவைதிளிர்ளிளும், ளில்யாணததுககு 
வை்துளளவைர்ளிளும் தனான் ளிணனணல் பீடடனைர். 
அகதனப பார்ததனியபாது, பம்பாயில் உளள 
மாது்களிாகவைப ியபால் வைாஷி்கடனிலும் ஒுந 
சசதனன்னி்தியக ளிாலனி ஏறறபீட்ட விீடடியதனா 
என்று நிகனைகளித ியதனான்றியது.

புதுப ப்தனரன் மணமும், நாதனஸ்வைரங இகெயும், 
குழ்கதனளிலின் கும்மாளமும் ியெர்்து, முகூர்ததன 
நாள சசநுந்ககவிீடடகதன உணர்ததிக 
சசளிாண்ுந்தனனை.



பஞ்சு நின்றை இடததில் நிறளிாமல் பறை்து 
சசளிாண்ுந்தனான். யாுநககு எது 
ியவைண்டமானைாலும் “பஞ்சு, பஞ்சுு” என்ியறை 
அவைகனைியய ியதன் அகல்தனனைர்.

"பஞ்சு ன்ாகரங இபியபாது தனாியனை ெம்மர் 
ஹவுஸில் பார்தியதனன்!" என்பார் ஒுநவைர். -

"டம்பர்ீடடன் ஓகஸில் ியமளகளிாரஙர்ளிலிடம் 
ியபச்க சசளிாண்ுநககறைாியரஙு” என்பார் 
இன்சசனைாுநவைர். அ்கியளி ியபாய்ப பார்பபதனறகுள 
அவைன் ியவைசசறைாுந இடததுககுப பறை்து 
விீட்ுநபபான்! .



"பஞ்சு என்று சசரஙாமபப சசபாுநததனமாளிததனான் 
ியபர் கவைததிுநககறைார்ளிள. பஞ்ொய்ப பறை்து 
சசளிாண்ுநககறைாியரஙு” என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிககு நட்து நட்து ளிால் 
வீ்ககவிீடடது. அதகதனயும், பாீட்யும் அ்தனுச 
சீமாீட்யின் ளிாரல் விளகசசளிணசசணகயத 
தனடவி சசவை்நீர் ஒததனடம் சசளிா்டததனப்ியய, "நீ்களி 
இபப் அகலயக கூடாது. பஞ்சு இுநகளிான். 
பார்ததுக சசளிாளகறைான். உ்களி ளிால் எபப் 
வீ்ககப ியபாுசசு பாுந்களி" என்று 
வைுநததனபபீடடனைர்.

"இபப நீ்களி என்னை சசெய்யிற்களி?" என்று 
ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.



"எ்களிளுககுத சசதனர்தன களி கவைததியதகதனுச 
சசெய்கியறைாம்" என்றைாள. அதகதன, .

"ளிால் வீ்ககப ியபாயிுநகளிபியபா களி கவைததியம்
சசெய்தனால் எபப்? ளிால் கவைததியமாுச 
சசெய்யு்களி!" என்றைாள திுநமதி ரஙாகசசபல்லர்.

அபியபாதுதனான் அ்தனப பகளிமாளி வை்தனான் பஞ்சு.

"பஞ்சு! நாரகரவைாஸ் எததனகனை மனணககு 
வைரஙா்களி?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக. .

"தரீ ஓ களாககுககு வைரஙா்களி. ியமடம்! நீ்களி 
ஏறர்ியபார்ீட்டககு வைரங ியவைணடாம். உ்களிளாியல 



மு்யாது. ஏறறளினைியவை ளிால் வீ்ககப ியபாயிுநககு"
என்றைான் பஞ்சு.

"ியநா! ியநா! அசசதனல்லாம் மு்யாது. நான் 
வைரஙததனான் ியபாகியறைன். மளிாரஙாஜாஸ் வைரஙபியபா 
ஏறர்ியபார்ீட்டககுப ியபாய் ரஸீிவ பணறைதுதனான் 
மரயாகதன. இதுகளிாளிததனாியனை என் ஹஸ் 
சசபணீட கூட இரஙண்ட நாள முன்னைா்ியய 
வை்திுநககறைார்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ெர ியமடம்" என்று கூறிவிீட்டுச சசென்றைான் 
பஞ்சு.

விமானை கூடததிருந்து ஜார்ஜ டவுன் ியபாய்ுச 
ியெுநகறை வைகரங வைழிசசய்ககும் அசசமரகளி மகளிள 
சசபுநம்கூீடடமாளிக கூ் நின்று நாரகரவைாஸின் 



வைுநகளிகய ஆவைலுடன் எதிர்பார்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர்.

‘நாரகரவைாஸ்’ , ‘ஜான்வைாஸ்’ , ‘ஷஷம்ப்தி 
ஷஷணடய்’ , ‘முகூரஙீட’ - இ்தன நான்கு 
அயிீடட்களிகளயும் ளிாணபதனறளிாளிப 
பல்லாயிரஙகளிணகளிானை ியபர் சசவைலியர்ளிலிருந் 
சசதனல்லாம் வை்திுந்தனார்ளிள. -

நாரகரவைாகன்க ளிணடால் நாய்ளிள குகரஙககும் 
என்றை சசெய்திதனான் அிவவைளவு ியபுநகடய 
ஆவைலுககும் பரஙபரஙபபுககும் ளிாரஙணம்!

ரஙாகபஸசசபல்லர் தனம்பதியர் தன்களிளுகடய உயர்்தன 
ஜாதி நாய்ளிளுடன் விமானை கூடததில் இரஙண்ட 
மனணயிருந்ியதன ளிாததிுந்தனனைர். -



ெரயாளி மன்று மனணககு விமானை்களிள 
ஒிவசசவைான்றைாளிக கீழிறை்கக வை்தனனை. 
அவைறறிருந்து இறை்கக வை்தன ியபிவசசமணீட 
மளிாரஙாஜாகளிளுககு மாகல ியபாீட்ட 
வைரஙியவைறறைான் பஞ்சு. நரககுறைவைர்ளிகளக ளிணட 
மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர், “ியபிவசசமணீட 
மளிாரஙாஜாஸ் ஏறன் இபப் இுநகளிா்களி ? 
நல்லாியவை ்ரஙஸ் சசெய்து சசளிாளள வில்கலியய!” 
என்று ியளிீடடாள.

"அவை்களி அபப்ததனான் ியமடம் ! சசரஙாம்ப 
ஸிம் பளாததனான் ்ரஙஸ் சசெய்துககுவைா்களி. 
சசரஙாம்புச ச்களினைமாயிுநபபதனால் தனான் 
மளிாரஙாஜாவைாயிுநகளிா்களி! " என்று பதில் 
கூறினைான் பஞ்சு.



இதனறகுள நாய்ளிளுடன் வை்திுந்தன  பரஙமுளிர்ளிள 
முன்னைால் சசநுந்கக வை்து, தன்களிள நாய்ளிளுககு 
நரககுறைவைர்ளிகள தனரெனைம் சசெய்து கவைததனார்ளிள. 
அ்தன உயர்்தன ஜாதி நாய்ளிள நரககுறைவைர்ளிகளக 
ளிண்ட குகரஙகளிியவை இல்கல. அகவை வைாகய 
ம்கசசளிாண்ட சசமளனைமாளி இுந்துவிடியவை, 
அததனகனை ியபுநம் மிகு்தன 
ஏறமாறறைததுககுளளாயினைர்.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரன் முளிததில் 
ஈயாடவில்கல. அ்தனுச சீமாீட்யின் முளிததில் 
விழிபபதனறியளி பஞ்சு சசவைீடளிபபீடடான்.

"ியடாணீட ஒர்ர பஞ்ுச! ஒுநியவைகள நாகளககுக 
குகரஙததனாலும் குகரஙகளிலாம்" என்றைாள மிஸ்ஸ் 
ரஙாக.



"இ்தன ஊர் டாகன்ு்களி என் மஞ்ச்யிியல ளிர 
பூச்ீட்டது்களி ியமடம்" என்று தனகல குனி்தனான் 
பஞ்சு.

நாய்ளிள குகரஙகளிாதனது நரக குறைவைர்ளிளுகியளி புதிய
அனுபவைமாயிுந்தனது! தன்களிகளக ளிண்ட ஒுந 
நாய் கூடக குகரஙகளிவில்கல என்பகதன 
எணனணயியபாது அவைர்ளிளால் அகதன நம்பியவை 
மு்யவில்கல!

"வைாஷி்கடன்ியல நாசசமல்லாம் நிம்மஷியா 
ஊஷி விகளிலாம். ஒுந நாய் கூடக 
குகரஙகளிவில்கல!" என்று அவைர்ளிளுககுள ியபச்க
சசளிாணடனைர்.



பஞ்சு, நரககுறைததி ஒுநததிகய அுக, "பாீட்ட 
ஒன்று பாடம்மா! அபியபாதனாவைது இ்தன நாய்ளிள 
குகறைககன்றைனைவைா பார்களிலாம்" என்றைான்.

நரககுறைததி, "தனல்லாியல தனல்லாியல தனல்லாியல" 
என்று வைனைஸ்பதி டபபாகவைத தனீட்த தனாளம் 
ியபாீடடப் ஆ்ப பா்னைாள.  பறைகு, ‘டடா, 
டடடா ‘பாீட்டப பா்த தனீடடாமாகல 
சுறறினைாள. அபபுறைம் ஹி்தி ீடயனில் 
‘லாரஙல்லபபா’ என்றை பாீடகடப பா்னைாள.

ஊஹூம். அ்தன நாய்ளிள எதனறகுியம 
மச்யவில்கல, மின்ஸ் ரஙாகசசபல்லுநககு நாய்ளிள
குகறைகளிவில்கலியய என்றை வைுநததனம் ஒுந பகளிம் 
இுந்தனியபாதிலும், ‘பஞ்ுச இ்தன மளிாரஙானணளிகள 
எபப் ஆீட் கவைககறைான்!’ என்று 
மனைததிறகுள விய்து சசளிாணடான்.



"நாரகரவைாஸ் இன் வைாஷி்கடன்!"

"டாகஸ் கீப மம்"

"கியரஙீட ்ன்பபாயிணீடசசமணீட ்ட மின்ஸ் 
ரஙாகசசபல்லர்"

"மிஸ்டர் பஞ்ுச இஸ் அபசசன்ீட!"

என்று பததிரகளிளிலில் சசெய்தி சசவைலியாயிறறு. 
நரககுறைவைர்ளிகள ஒுந வைழியாளி ஜார்ஜ டவுனில் 
சசளிாண்ட ியபாய்ுச ியெர்ததனான் பஞ்சு. உளளம் 
ியொர்்து ியபாயிுந்தன அவைன் ளிகளபபுத ைரஙுச 
ெறறு ியநரஙம் ஒய்வு சசபறை எணனணத தனன் அகறையில்
ியபாய் உீடளிார்்தனதுதனான் தனாமதனம், சசடரியபான் 
மனண அ்ததனது. சசமீடரஙாஸிருந்து பாபஜ 
ியபச்னைான்.



"என்னை பஞ்சு! நரககுறைவைர்ளிள வை்து ியெர்்து 
விீடடார்ளிளா?" என்று ியளிீடடான் பாபஜ,

"வை்து விீடடார்ளிளடா! ஆனைால் நாய்ளிளதனான் 
குகரஙகளிவில்கல. மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
முளிததில் விழிகளிியவை எனைககு 
சசவைீடளிமாகவிீடடது. நாய்ளிள குகரஙகளிப 
ியபாகறை தனமாகஷஷப பறறி அவைர் தனம்முகடய 
ச்ியநகதனர்ளிள, உறைவினைர்ளிலிடசசமல்லாம் 
சசொல்ரக சசொல்ர சசபுநகம அ்ததுக 
சசளிாண்ுந்தனார். பாவைம்| அவைர்ளிளுகசசளில்லாம் 
இபியபாது சசபரய ஏறமாறறைம்! என்கனைப பறறி 
ியபபபர்ியல ியவைறு ியபாீட்டவிீடடார்ளிள!" என்று 
அழமாீடடாக குகறையாளிுச சசொன்னைான் பஞ்சு.

"ஒுந நாய் கூடவைா குகரஙகளில்ியல?" என்று 
வியபபுடன் ியளிீடடான் பாபஜ.



"ொதனாரஙணமாக குகரஙககறை நாய்கூட 
நரககுறைவைர்ளிகளக ளிணடதும் வைாயகடததுப 
ியபாய் விீடடனை" என்று வைுநததனததுடன் 
கூறினைான் பஞ்சு.

"ளிவைகலபபடாியதன; இ்ககுந்து நாகளகியளி நறு
நாய்ளிகளப  ப்ுசசு பியளன்ியல அனுப ப 
கவைககியறைன்" என்று உறுதி கூறினைான் பாபஜ.

"ியெர்்தனாற ியபால் நறு நாய்ளிளுககு நீ என்னைடா 
சசெய்வைாய்?" என்று ியளிீடடான் பஞ்சு.

"நாய்ளிளுககுத தனானைா இ்கியளி பஞ்ெம் ? 
ளிார்பசசபாியரஙஷஷனுககுப ியபான் சசெய்து 
கலசசென்ஸ் இல்லாதன நாய்ளிகளப  ப்ததுக 
சசளிா்டகளிுச சசொன்னைால் சசளிா்டககறைார்ளிள. 
பணதகதன வீச்னைால் எல்லாம் நடககும். நாய் 



விறறை ளிாசு குகரஙககுமா என்னை? " என்றைான் 
பாபஜ.

"நாய்ளிள குகரஙகளிாதனியபாது...!" என்றைான் பஞ்சு.

"ளிவைகலபபடாியதன ளிண்பபாய் நாகளககுள 
அனுப ப கவைககியறைன். இண்யாவிருந்து 
நாகளககு நறு நாய்ளிள வைரஙப ியபாவைதனாளிப 
 பரஙஸ்ளிாரஙர்ளிலிடம் சசொல்ரவி்ட" என்றைான் 
பாபஜ.

அிவவைளவுதனான்; பஞ்சு குதுளிலம் தனா்களிாமல் 
திுநமதி ரஙாகசசபல்லரடம் ஒ்ுச சசென்று, "ியமடம்
நாகளககு நறு நாய்ளிள சசமீடரஙாஸிருந்து 
வைுநகன்றைனைு” என்றைான்.



"அபப்யா? சசவைர ஹாப ப சசரஙாம்ப ெ்ியதனாஷஷம்!
ஜான்வைாெம் ியபாகறைியபாது அ்தன்தன ரீட்ியல 
அது்களிகள யாரஙாவைது  ப்ுசசுககீட்ட 
நிகளிறைதுககு ஏறறபா்ட சசெய்து்ட. 
நாய்ளிளுகசசளில்லாம் என்னை ஆளிாரஙம் ியபாடப 
ியபாியறை?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"டாக  பஸ்ளிீட்ட்களி தனான்... ியவைியறை என்னை?"

"உ்களி ஊர் டாகன்ு்களிளுககு வைாய்ஸ் எபப் 
இுநககும்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"சசரஙாம்பப  பரஙமாதனமாயிுநககும். ஆனைால் 
சசளிாஞ்ெம் நாய்ன்ா இுநககும். அிவவைளவுதனான்" 
என்றைான் பஞ்சு.



ஜார்ஜ டவுனுககும் வைாஷி்கடன் ியளி படலுககும் 
இகடியய அழகுமிகளி சசபன்ஸில்ியவைனியா 
அசசவைன்ய சசெல்கறைது. ஜார்ஜ டவுனிருந்து 
அ்தன அசசவைன்ய வைழியாளிுச சசென்றைால் 
ளிான்ஸ்்ீட்யஷஷன் அசசவைன்ய என்னும் 
ளிம்பீரஙமானை ரஙாஜபாீடகடகயுச ெ்திகளிலாம். 
கழககு ியமறளிாளிுச சசெல்லும் அ்தன 
அசசவைன்யவில் திுநம் ப ியமறகுப பகளிம் 
நட்தனால் ர்களின் சசமியமாரயகல 
அகடயலாம். -

இ்தன ரீட்ல் தனான் ஜானைவைாெ ஊர்வைலதகதன 
நடததுவைதனறகு திுநமதி ரஙாகபஸசசபல்லர் ஏறறபா்ட 
சசெய்திுந்தனார்.

ஜான்வைாெதகதனக ளிாணபதனறளிாளிப பல ியபர் முன் 
கூீட்ியய அ்தன ரீட்ல் உளள ளிீடடட்களிலில் 
இடம்  ப்தது கவைததுக சசளிாணடார்ளிள.



ஜான்வைாெ ஊர்வைலம் இரஙவு ஒன்பது மனணககுப 
புறைபப்டவைசசதனனைத ைர்மானிகளிபபீடடது.

‘ெம் பரஙதனாயபப் ஒுந ியளிாயிலுககுப ியபாளிாமல் 
ஜான்வைாெம் புறைபபடக கூடாது’ என்சசறைாுந 
 பரஙுசச்கனைகயக களப பனைார்  பளகளககு மாமா.
ரஙாகபஸசசபல்லர்  பரஙபுகவைத தனனைககு 
அறிமுளிபப்டததி கவைகளிவில்கல என்று 
அவைுநககுக ளிாகலயிருந்ியதன ியளிாபம். அ்தனக 
ியளிாபதகதன மனைததில் கவைததுக சசளிாண்ட அவைர் 
ெணகடககுக ளிால் சசளிாீட்க சசளிாண்ுந்தனார்.

"இிவவைளவு ியலீடடாளி இ்தனப  பரஙுசச்கனைகயக 
களப பனைால் எபப்?" என்று ளிாரஙமாளிியவை 
ியளிீடடான் பஞ்சு.



"எனைககு அசசதனல்லாம் சசதனரயாது. ியளிாயிலுககுப 
ியபாளிாமல் ஜானைவைாெம் நடகளிக கூடாது. 
அிவவைளவுதனான்! " என்று கூறிவிீட்டப 
ியபாய்விீடடார் மாமா. உடியனை பஞ்சு, 
அம்மாஞ்ச்கய அகழதது ஆியலாச்ததனான்.

"இசசதனன்னை  பரஙமாதனம்! பாபஜககு ியபான் சசெய்து 
இன்கறைகியளி ஒுந  பளகளயாகரஙயும், 
சசளிாததனனைாகரஙயும் அனுப ப கவைகளிுச 
சசொல்லு்களிள. டம்பர்ீடடன் ஓகன்ுககு 
வைடககுப பகளிததில் ‘லவைர்ஸ்ியலன்’னு ஒுந ெ்து 
இுநககறைது. அ்தன ியலன்ியல ச்ன்னைதனா ஒுந 
ியளிாயிகலக ளிீட் மு்ததுவிீடடால் ியபாகறைதுு” 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

மறுநாியள  பளகளயாுநம் சசளிாததனனைாுநம் வை்து 
ியெர்்தனார்ளிள. அம்மாஞ்ச் குறிப பீடட லவைர்ஸ் 
ியலனில்  பளகளயார் ியளிாயில் ஒன்கறையும் ளிீட்
மு்ததனார்ளிள.



ெனிககழகம மாகலியய நாய்ளிளும் வை்து 
ியெர்்துவிீடடனை. அவைறகறைக ளிணட  பறைகுதனான் 
பஞ்சுவின் முளிததில் மகழ்ுசச் மலர்்தனது. மின்ஸ்
ரஙாகபஸசசபல்லரடம் ஒ்ுச சசென்று, "நாய்ளிள 
வை்துவிீடடனை ியமடம்! பார்ககிறர்ளிளா?" என்று 
ியளிீடடான்.

"ஒ எஸ்! ஒ எஸ்! என்று கூறிகசசளிாணியட 
விகரங்தனாள மின்ஸ் ரஙாக. - -

நரககுறைவைர்ளிகளக ளிணட நாய்ளிள ெககளிப 
ியபாடாளிக குகரஙததுக சசளிாண்ுநபபகதனக 
ளிணட மின்ஸ் ரஙாக, "பஞ்ுச! சசநள ஒன்ர ஐ ஆம் 
ஹாப ப!" என்றைாள.



ிாயிறறுககழகம இரஙவு ஏறழகரங மனணகியளி 
முதனல் ப்தி ியபாடத சசதனாட்ககவிீடடார்ளிள. 
ரஙாகபஸசசபல்லரன் கு்டம்பததினைர், உறைவினைர், 
நணபர்ளிள - இவைர்ளிளுககு மீட்டம் ஒுந தனனி 
மாலிகளியில் விுந்துககு ஏறறபா்ட 
சசெய்யபபீட்ுந்தனது.

ியளிதனரன் ஹஸ்பணீட ஹார ஹாபஸ், 
‘சசதனன்னி்தியர்ளிகளப ியபாலியவை நாமும் 
ியவைஷ் ளிீட்க சசளிாண்ட மகணயில் 
உீடளிார்்து ொப பட ியவைண்டம்’ என்று 
ியயாெகனை கூறினைார். ரஙாகபஸசசபல்லர்  பரஙபு அகதன 
ஆியமாதிகளிியவை எல்ியலாுநம் ியவைஷ் ளிீட்க 
சசளிாண்ட ொப பட உீடளிார்்தனனைர்! ியபாலி, 
அபபளம், ஆமவைகட என்று ஒிவசசவைான்றைாளிப 
பரமாறைபபீடடனை. அசசமரகளி நணபர்ளிள 
அவைறகறைத சசதனாீட்டத சசதனாீட்டப பார்தது 
அதிெயபபீடடனைர். ஆமவைகட சசளிீட்யாளி 
இுந்தனது. -



"வைகட சசவைர ஹார்ீட!" என்றைார் ஒுநவைர்.

"ியபார சசவைர ன்ாபீட!" என்றைார் இன்சசனைாுநவைர்.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநம் ியளிதனரனும் தன்களிள 
களியாியலியய அபபளம் பரமாறினைார்ளிள.

அனுபவைம் இல்லாதனதனால் பரமாறும்ியபாது 
அபபள்களிள அவைர்ளிள களியிருந்து கீியழ 
விழு்து சசநாறு்ககக சசளிாண்ுந்தனனை.

ஒிவசசவைாுந அபபளம் உகடயும்ியபாதும், "ன்ார 
ன்ார" என்று சசொல்ரக சசளிாண்ுந்தனாள 
மின்ஸ் ரஙாக.



"அபலம் சசவைர சசடரியளிீட அணீட சசவைர 
கலீட!” என்று ியலொளிுச சசொன்னைார் ஒுநவைர்.

"அது பறை்து ியபாளிாமல் இுநகளிததனாியனை ியபபபர்
சசவைய்ீட மாதிர ஆமவைகட 
ியபாீட்ுநககறைார்ளிள?" என்றைார் ியவைசசறைாுநவைர்.

சசதனாீடடால் உகட்து வி்டியமா என்று அஞ்ச், 
பலர் அபபளதகதனத சசதனாடாமியல 
கவைததிுந்தனனைர்.

‘அபபளதகதன உகடகளிாமல் அபப்ியய 
முழுொளி விழு்ககுவைது எபப்?’ என்று 
மணகடகயக குழப பக சசளிாண்ுந்தனார்ளிள 
ியவைறு ச்லர்.



ஹார ஹாபஸ் முதனரல் ொப பீட்டக 
ளிாண பததனார். அவைர் எபப்ுச ொப ப்டகறைார் 
என்பகதனக ளிவைனிததுக ளிாப ப அ்ததனனைர் 
மறறைவைர்ளிள.

ஜிவவைரச்ப பாயெம் பரமாறைபபீடடது. 
பாயெததில் கூீடடம் கூீடடமாளி மிதன்தன 
வைழவைழபபானை ஜிவவைரச்ளிகளக களியில் எ்டகளி 
மு்யாமல் திணறினைார்ளிள பலர். இரஙண்ட 
விரஙல்ளிளால் அவைறகறைப  ப்ததுவிட சசவைகு 
பா்டபீடடார் ஒுநவைர். அகவை களியில் 
அளிபபடாமல் நழுவிக சசளிாணியடயிுந்தனனை. 
மறசசறைாுநவைர், தனம்முகடய ஆளளிாீட் விரஙலால் 
ஒுந ஜிவவைரச்கய எபப்ியயா அமுககப 
 ப்ததுவிீடடார்! ஆனைால் அவைரஙால் அகதனக 
களியில் எ்டகளி மு்யவில்கல. விரஙகல 
எ்டததனால் ஜிவவைரச் வைழுககக சசளிாண்ட 
ியபாய்வி்டம் ியபால் ியதனான்றைியவை, ஜிவவைரச்கய 
அமுககப  ப்ததனப்ியய பகளிததில் 
இுந்தனவைரடம் ‘சசஹல்ப சசஹல்ப!’ என்று 
சசளிஞ்ச்னைார்.



இன்சசனைாுந  பரஙமுளிர் ஜிவவைரச்ளிகளப  ப்ககும் 
முயறச்யில் ஈ்டபீட்ுந்தனியபாது களி வைழுகக 
விடியவை, தனகலகுபபுறைக ளிவிழ்்து இகல மது 
விழு்து விீடடார். மறசசறைாுந  பரஙமுளிர் 
குண்டச்யால் ஜிவவைரச்ளிகளக குததிக குததி 
ஒிவசசவைான்றைாளி எ்டததுக சசளிாண்ுந்தனார்.

ளிகடச்யில் ஒுநவிதனமாளி எல்ியலாுநம் ொப பீட்ட
மு்ததனதும் குறிததன ியநரஙததில் ஜானைவைாெம் 
புறைபபீடடது.

முதனரல் ெம்மர் ஹவுஸிருந்து சசபண்டளிள 
சசவைலிியய வை்து ளிாரல் ஏறறிக சசளிாணடனைர். 
ஊதுவைததிளிலின் மணமும், புஷப்களிலின் 
வைாெகனையும் ியெர்்து எல்ியலார் இதனயததிலும் 
வைெ்தனததின் இனிகமகய நிரஙப பனை.



லல்ர மிளிவும் ளிவைர்ுசச்ளிரஙமாளி உகட அனண்து 
களியில் ளிறளிண்டத தனீட்டடன் புறைபபீடடியபாது,
பஞ்சு அவைகள அர்ததன புஷ்ியயா்ட பார்ததுுச 
ச்ரததனான்.

வைெ்தனாவும், ியலாரீடடாவும் பளிீடடானை உகட 
அனண்து பீடடாம் பூுசச்ளிகளபியபால் மிதன்து 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. மனைபசசபண ுநகமினண, 
மா் ஜன்னைல் வைழியாளி எல்லாவைறகறையும் 
ளிவைனிததுக சசளிாண்ுந்தனாள. -

"நீயும் வைாியயன்; ஜானைவைாெம் பார்களிலாம்" 
என்று மணப சசபணகண அகழததனாள 
ியலாரீடடா.



"அவைள வை்தனால் மாப பளகள சசவைீடளிபப்டவைார்.
அதனனைால் அவைள ியவைணடாம்" என்றைாள விஷஷயம் 
சசதனர்தன வைெ்தனா. எல்ியலாுநம் ளிாரல் ஏறறிக 
சசளிாண்ட. ர்களின் மணடபதகதன அகட்தனனைர்.

அ்தனப பலி்ககு மணடபததின் ப்களிீட்டளிள 
மது ஏறறிுச சசென்று விொலமானை தனாழ்வைாரஙததில் 
அமர்்தனனைர். மணடபததுககு எதிியரங 
தனடாளி்களிளும், அவைறறில்  பரஙதிபரததன ஒலி 
விளககுளிளும், பழுபபும் மஞ்ெளுமாளிுச சசெர்ர 
மரங்களிள பூததுக குலு்ககும் ளிாீடச்யும், 
அரஙம்கபயர் நடமாீடடமும் அ்தன இடதகதனுச 
சசொபபனைபுரயாளி மாறறியிுந்தனனை.

"நாழி ஆகறைியதன! ஆசீர்வைாதனம் ஆரஙம் பகளிலாமா?"
என்று ியளிீடடார் அபபு ொஸ்திரளிள.



அம்மாஞ்ச் வைாததியார், மாப பளகளககு 
ஸ்சசபஷஷலாளித கதனதது கவைததிுந்தன 
அசசமரகளின் பாீடடர்ன் சசடர்ரரன் ன்ூீடகட 
எ்டதது கவைததனார். ‘ளினைம்’ ஒன்கறைக ளிம்பீரஙமாளி 
ஒதி, மாப பளகள ்ரஙஸ்கன் ஆசீர்வைாதனம் சசெய்து
சசளிா்டததனார் ொஸ்திரளிள. -

 பறைகு எல்ியலாுநககும் ெ்தனனைமும், ளிறளிண்டம், 
புஷபமும், தனாம்பூலமும் வைழ்களிபபீடடனை. 
ியவைஷ் அ்களிவைஸ்திரஙததுடன் ளிாீடச் அலிததன 
அசசமரகளிப  பரஙமுளிர்ளிள ரகவிீட ன்ாணடகலப
பூச்க சசளிாண்ட ஒுநவைகரங ஒுநவைர் தனமாஷ சசெய்து 
சசளிாண்ுந்தனனைர்.

மாப பளகள ரஙாஜியளிாபாலன் புதிய ்ரஙஸ்கன் 
அனண்து சசளிாணடதும் எல்ியலாுநககும் 
நமஸ்ளிாரஙம் சசெய்து மு்ததனான்.



“ெர, ியநரஙமாுசசு புறைபப்ட்கியளிா" என்று 
துரதனபப்டததினைான் பஞ்சு.

ஜானைவைாெம் புறைபபீடடது.

நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிளும், பாண்ட 
வைாததியகளிாரஙர்ளிளும் எல்ியலாுநககும் முன்னைால் 
சசென்றைனைர். அவைர்ளிளுககுப பகளிததில் 
நரககுறைவைர்ளிள தனகலயில் ளிாஸ் கலீட்டளிகளத 
தகக கவைததுக சசளிாண்ட நளிர்்தனனைர். ளிாுநககு 
முன்னைால் புுநஷஷர்ளிள கூீடடம் சசென்றைது. 
அவைர்ளிலில் ச்லர் களியில் பன்்ர்ுச சசெம்புடன் 
ளிம்பீரஙமாளி நட்தனனைர்.

எல்ியலாுநககும் ந்ட நாயளிமாளி, அல்களிாரஙம் 
சசெய்யபபீடட ளிாரல் அமர்்திுந்தனார் 



மாப பளகள. குழ்கதனளிள கூீடடம் 
மாப பளகளகயுச சுறறிலும் உீடளிார்்திுந்தனது.

சசவை்ககீட்ட தனன் நணபனிடம், "அியதனா ளிார் 
பகளிததிியல நிறகறைாியரங, அவைர் தனாணடா 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமா! ியபாீடியடா எ்டககறைாியரங, 
அவைர் தனான் மாப பளகளத ியதனாழன்" என்று 
சுீட்க ளிாீட்க சசளிாண்ுந்தனான்.

நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள நாீடகடயில் ஆலாபகனை 
சசெய்ய, கூீடடததினைர் ஆ்களிா்கியளி நின்று நின்று 
நளிர்்து சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. பாண்ட வைாததியக 
ியளிாஷ்யினைர் ஷஷணமுளிப  பரயாவில் 
இகழததனப்ியய அவைர்ளிகள மு்திுச சசென்று 
சசளிாண்ுந்தனனைர். பஞ்சு அிவவைபியபாது 
முன்னைால் சசென்று, வைாததியகளிாரஙர்ளிகள 
நளிர்ததிக சசளிாண்ுந்தனான்.



அழகும், ஆடம்பரஙமும் மிகளி ளிான்ஸ்்ீடயஷஷன் 
அசசவைன்யவிலும், சசபன்ச்ல்ியவைனியா 
அசசவைன்யவிலும் கூ்யிுந்தன கூீடடதகதனுச 
சசொல்ர மு்யாது. -

நாரகரவைாகலக ளிணடதும் நாய்ளிள 
 பரஙமாதனமாளிக குகரஙகளித சசதனாட்ககனை. அகதனக 
ளிணடியபாது அசசமரகளி மகளிள அகட்தன 
ஆனை்தனததுககு அளியவை இல்கல.

ஊர்வைலக ளிாீடச்ளிகளயும், நாய்ளிள 
குகரஙபபகதனயும் சசடரவிஷஷனில் எ்டததுக 
சசளிாணடார்ளிள.

வைாண ியவை்ககளி அமர்களிள்களிளுடன் ஜாம் 
ஜாம் என்று புறைபபீடட ஜானைவைாெ ஊர்வைலம், 



ஜார்ஜ டவுனில் ியபாய் மு்வைதனறகு மனண 
பன்னிரஙண்ட ஆகவிீடடது.

ளிகடச்யில் ‘லவைர்ஸ்ியலன்’  பளகளயார் 
ியளிாயிலுககுுச சசென்று, ியதன்களிாய் உகடதது, 
தனரெனைம் சசெய்துசசளிாண்ட ெம்மர் ஹவுகன் 
அகட்தனனைர்.

சசபாழுது வி்்தனால் முகூர்ததனம்!

பஞ்சுவும், ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமியும் ப்தனரல் 
உீடளிார்்து மறுநாள முகூர்ததனததுகளிானை 
ஏறறபா்டளிகளப பறறிப ியபச்க 
சசளிாண்ுந்தனியபாது அ்கியளி வை்தன அய்யாொமி 
அய்யர் பஞ்சுகவை சசமதுவைாளி அகழதது அவைன் 
ளிாியதனா்ட ஏறியதனா சசொன்னைார்.



பஞ்சுவின் முளிம் மாறுவைகதனக ளிணட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர், "வைாீட பஞ்ுச?" என்று 
விொரததனாள.

" பளகளயின் மாமா ஏறியதனா தனளிரஙாறு 
சசெய்கறைாரஙாம்: என்றைான் பஞ்சு. -

"என்னை சசொல்கறைாரஙாம்?"

"இ்தன முகூர்ததனம் நடபபகதனப பார்தது 
வி்டகியறைன் என்கறைாரஙாம்!"



"நல்லாப பார்களிீட்டியம! எல்ியலாுநம் அகதனப 
பார்களிததனாியனை ளிாததுக சசளிாண்ுநககியறைாம். 
அவைுநம் பார்களிீட்டம்!" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"விஷஷயம் அபப்யில்கல ியமடம்! ெம்ப்திுச 
ெணகட ஆரஙம்பமாகவிீடடது" என்றைான் அவைன்.

"ஓ! ஷஷம்ப்தி ஷஷணடய் ஆரஙம்பமாயிீட்டதனா? 
சசவைர களாீட !சசவைர களாீட !" என்று உறொளிமாளி
எழு்து ியவைளிமாளி விகரங்தனாள மின்ஸ் ரஙாக.

அவைெரஙம் அவைெரஙமாளி சசடரியபாகனை எ்டதது 
கவைததுக சசளிாண்ட தனன்னுகடய ச்ியநகதனர்ளிள, 
உறைவினைர்ளிள அததனகனை ியபகரஙயும் 
ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி அகழதது, "ஷஷம்ப்தி 
ஷஷணடய் ஸ்டார்ீடடீட ஜஸ்ீட சசநள ! " என்றை 
சசெய்திகய அஞ்ெல் சசெய்து சசளிாண்ுந்தனாள.



==================



அததியாயம் 10. ண

ளிாகலயிருந்ியதன ளில்யாண வீீட்ல் 
பரஙபரஙபபாயிுந்தனது. ொஸ்திரளிள அகனைவைுநம் 
ஸ்நானைதகதன மு்ததுவிீட்ட ியளிாஷ்யாளி 
உீடளிார்்து இீடர ளிாப ப ொப பீட்டக 
சசளிாண்ுந்தனனைர். சசபண்டளிள அல்களிாரஙததில் 
ஈ்டபீட்ுந்தனனைர். சசபாழுது புலர்்தன  பறைகும் 
அகணகளிபபடாமல், ஆ்களிா்கியளி நிறுததி 
கவைகளிப பீட்ுந்தன ளிாஸ் கலீட்டளிள உஸ்ஸ் 
என்று ெததனமிீட்டக சசளிாண்ுந்தனனை. - -

"ளிாீடடன் ன்ாகரங எ்கியளி ளிாியணாம்?" என்று 
ியளிீடடார் அம்மாஞ்ச்.



"ஹாரவுீட்ருந்து ச்னிமா ஸ்டார்சசன்ல்லாம்
வைுநகறைார்ளிளாம். ஏறர்ியபார்ீட ியபாயிுநககறைார்" 
என்றைார் அய்யாொமி.

அ்தனுச ியெதிகயக ியளிளவிபபீடட அம்மாஞ்ச் 
வைாததியார், "அடாடா சசதனர்திுந்தனால் நானும் 
ஏறர்ியபார்ீட்டககுப ியபாயிுநபியபியனை!" என்றைார்.

"இ்தன நியசசன்ல்லாம் நம்மிடம் யாுநம் சசொல்ல 
மாீடடார்ளிள. கவைதிளிாள தனாியனை்களிறை 
அ பப பரஙாயம்" என்றைார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.

"...ஹ்ம்... மர்ரன் மன்ியரஙாகவைததனான் ியநரல் 
பார்களி ியவைண்டம் என்று சசரஙாம்ப நாளாளி 
ஆம் பஷஷன். சசளிா்டதது கவைகளிவில்கல" என்று 
மிளிவும் வைுநததனததுடன் கூறினைார் அம்மாஞ்ச்.



"அியதனா யார் வைரஙா பாுந்கியளிா!" என்றைார் 
ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள ச்ரததுக சசளிாணியட.

"அியடியட! ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி" என்று 
அதிெயப பீடடார் அம்மாஞ்ச்.

ஸ்சசபஷஷலாளி வைரஙவைகழததிுந்தன ெரகளி ியபாீடட 
பனைாரஙஸ் பீட்டப புடகவைகய உ்டததிக 
சசளிாண்ட, சசநறறியில் கு்ககுமப சசபாீட்டடன் 
வை்து சசளிாண்ுந்தனாள அ்தனுச சீமாீட்.

"ியபஷ! ியபஷ! உ்களிளுககு இ்தன ியரஙாஸ் ளிலர் 
புடகவை  பரஙமாதனமாயிுநககு!" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.



"மளிாலீடசுமி மாதிர இுநககு" என்றைார் 
ொஸ்திரளிள.

"அது யார் மளிாலீடசுமி!” ரஙாக மாமி ியளிீடடாள.

"அ்தன அம்மாள கவைகுணடததிியல இுநககறைார். 
உ்களி மாதிர சசபரய ியளிாடீசுவைர!" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"லாஸ்ீடரீசசன்ல்லாம் இீடர ொப பீடடாுசொ? 
இீடரயும் ியளிாளினைீட ெீடனியும் நல்ல 
ளிாம் பியனைஷஷன். நான்கூட நாலு இீடர 
ொப பீடியடன்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக. -



"எ்களிளுகசசளின்னை அவைெரஙம்? முதனல்ியல 
ெம்ப்திளிகள ளிவைனிகளிுச சசொல்லு்களி! 
 பளகளககு மாமா சசரஙாம்பக ியளிாபமாளி 
இுநககறைாரஙாம். ெம்ப்தி வீீடடார் யாுநியம 
ொப படவில்கலயாம்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"என்னை ியளிாபம்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.
"ெம்ப்திளிளுககு பவுடர் பால் ளிாப ப அனுப ப 
விீடடார்ளிளாம். அதனான் ியளிாபம்!" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

"ியளிாபததுககு அது மீட்டம் ளிாரஙணமில்ியல! 
ியநறறு ஜானைவைாெததின்ியபாது மாப பளகளயின் 
மாமாகவை நீ்களி யாுநியம 
ளிவைனிகளிவில்கலயாம். அவைர் ஒுந ளிார் 
ியளிீட்ுந்தனாரஙாம். அதுவும் 
சசளிா்டகளிவில்கலயாம். அதனனைால் அவைர் 
சசரஙாம்பக ியளிாபமா இுநககறைார்!" என்றைார் 
அய்யாொமி.



"அியதனா ளிாீடடன் ன்ார் வைரஙாியரங! " என்று கூறினைார்
அம்மாஞ்ச்.

"சசமீடரஙாஸிருந்து பாபஜயும் வை்தனாுசசு 
ியமடம்!" எனைக கூறிகசசளிாணியட வை்தன பஞ்சு தனன்
நணபகனை மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககு 
அறிமுளிபப்டததி கவைததனான்.

அ்தனுச சீமாீட் மகழ்ுசச்ியயா்ட பாபஜயின் 
களிகயக குலுகக, "பாபஜ! ஐ ஆம் சசவைர 
ஹாப ப ்ட மீட ய! யு ஹாிவ ளிம் ஜஸ்ீட இன் 
கடம்! சசவைர சசவைர ெ்ியதனாஷஷம்! ெ்ககீதன 
ியளிாஷ்யினைர் எபியபாது வைுநகறைார்ளிள?" என்று 
விொரததனாள. -



"பதது மனணககு" என்றைான் பாபஜ.

"ெர; முதனரல் இீடர ளிாப ப ொப பீட்ட விீட்ட 
வைா. மறுப்யும் ஏறர்ியபார்ீட ியபாளிும்" 
என்றைான் பஞ்சு.

"பஞ்ுச ! உனைககு ஏறன் இபப் சசதனாணகட 
ளிீட்ப ியபாுசசு? பாவைம், ெரயாளிியவை ியபெ 
மு்யவில்கலியய உன்னைால்!" என்று 
வைுநததனபபீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ஒுந மாெமாய்க சசளிாஞ்ெமானை அகலுசெலா? 
ளிததிக ளிததிக குரஙியல வைரஙவில்கல அவைுநககு" 
என்றைார் அம்மாஞ்ச்.



"ஸ்டார்கன் சசயல்லாம் ியமபளவைர் ஒீடடல்ியல 
இறைககீடியடன், ியமடம் ! " என்றைான் பஞ்சு.

"சசவைர குீட! இபப ெம்ப்திுச ெணகட எ்தனப 
சசபாஸிஷஷன்ியல இுநககுதுன்னு எனைககுுச 
சசொல்ல மு்யுமா?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் 
ரஙாக.

"இியதனா, இம்ம்யீடடா நான் ியபாய்ப 
பார்ததுீட்ட வை்து சசொல்ியறைன் ியமடம் ! " என்று 
கூறிவிீட்ட சசவைலிியய புறைபபீடடான் பஞ்சு.

பஞ்சுகவைக ளிணடதும்  பளகளககு மாமா 
ஒியரஙய்யாய்க குதிகளி ஆரஙம் பததுவிீடடார்.



"ஏறன் இபப் அலீட்ககிற்களி? என்னை 
நட்துவிீடடது இபியபாது?" என்றைான் பஞ்சு.

"இன்னும் என்னை நடகளிும்? 
சசெய்வைகதனசசயல்லாம் சசெய்துவிீட்ட, என்னை 
நட்துவிீடடது என்று ியவைறு ியளிீடகிறர்ளிளா?" 
எனை இகரங்தனார் மாமா.

"ொமாவைய்யர்! உமககுுச ெரயாளிக ளிததுவைதனறகு 
எனைககுத சசதனாணகட இல்கல. விஷஷயதகதனுச 
சசொல்லாமல் ளிததினைால் எபப்?" என்றைான் 
பஞ்சு.

"ஒியளிா! நான் ளிததுகியறைனைா? அிவவைளவு 
தரஙததுககு வை்துவிீடடதனா விஷஷயம்? இன்னும் 
சசளிாஞ்ெ ியநரஙம் ியபானைால் குகரஙககியறைன் என்று 



கூடுச சசொல்வீர்! ஆளிீட்டம், ஆளிீட்டம்; 
இன்கறைககுப சசபணனணன் ளிழுததில் தனார ஏறறி 
வி்டகறைதனா என்று பார்ததுவி்டகியறைன்" என்று 
ளிறுவினைார்  பளகளககு மாமா.

இ்தனுச ெமயததில் அய்யாொமி அய்யியரங அ்ககு 
வை்து ியெர்்தனார். அவைர்  பளகளயின் மாமாகவைப 
பார்தது, "ஒய்! என்னை சசொன்்ர்? என் சசபண 
ளில்யாணம் நின்றுவி்டம் என்றைா சசொன்்ர்? 
பார்தது விடலாியம அகதனயும்தனான். என்னைய்யா 
சசெய்து வி்டவீர்! நானும் ரஙாததிரயிருந்து 
உம்கம ளிவைனிததுக சசளிாண்டதனான் 
இுநககியறைன். ியவைண்டசசமன்ியறை வைலுுச. 
ெணகடககு இழுததுக சசளிாண்ுநககிறியரங!” 
என்றைார். -

இதனறகுள அிவவிரஙண்ட ியபுநம் ெணகடயிீட்டக 
சசளிாளவைகதன ியவை்களி பார்களிப சசபுநம்கூீடடம் 
கூ்விீடடது. ெம்ப்திுச ெணகட முறறிவிீடடது 



என்றை ியெதிகயக ியளிளவிபபீடட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் தனன்னுகடய ச்ியநகதனர்ளிகள 
எல்லாம் கூீட்க சசளிாண்ட ஓியடா்ுச சசென்றைாள.

ெம்ப்தி வீீட்ட மாமாவும், அய்யாொமி 
அய்யுநம் மல்யுததனததுககு நிறபவைர்ளிகளப 
ியபால் சீறிக சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. -

"வைாீட பஞ்ுச! அ்ககள ன்ாம் என்னை 
சசொல்கறைார்?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"முகூர்ததனம் நடகளிாதனாம். பார்தது வி்டகியறைன் 
ஒுந களி என்கறைார்" என்றைான் பஞ்சு.\



மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககு ளிவைகல 
வை்துவிீடடது. ளில்யாணியம நின்று வி்டியமா 
என்று அஞ்ச்னைாள.

"ெம்ப்திுச ெணகடகய நிறுததன என்னை 
சசெய்யலாம் பஞ்ுச?" என்று ியவைதனகனைியயா்ட 
விொரததனாள.

"ஒன்றுமில்கல ியமடம்! நீ்களி மாமாகவைப 
பார்ததுப ியபச்விீடடால் ியபாதும் எல்லாம் 
ெரயாய்ப ியபாய்வி்டம்" என்றைான் பஞ்சு.

உடியனை மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் ியளிாபமாளி நின்று
சசளிாண்ுந்தன மாமாவின் அுநகல் சசென்று அவைர்
களிளிகளக குலுகக, "சசவைர ன்ார மிஸ்டர் ன்ாம்!
ஏறியதனா சசதனரயாமல் நட்து ியபாுசசு, எகஸ்கயஸ் 



மி! எழு்து வைா்களி; முகூர்ததனததுககு ியநரஙமாுசசு" 
என்றைாள.

-

அிவவைளவுதனான்; மாமாவின் ியளிாபம் மாயமாளி 
மகறை்துவிீடடது! முளிததில் அெ்ட வைழிய, 
"எனைகசசளிான்றும் ியளிாபமில்கல. இ்தனப 
சசபண்டளிள தனான் பவுடர் பால் என்று சசொல்ரக 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. அவைர்ளிளுகசசளின்னை 
ியவைகல?" என்றைார் மாமா.

"நீ்களிள எகதனயும் ‘ஹார்ீட’ியல வைுசசுகளிக கூடாது.
இது உ்களி வீீட்டக ளில்யாணம். எனைககுப 
 பளகள வீ்ட, சசபண வீ்ட இரஙண்டம் 
ஒணுதனான். வைா்களி, வைா்களி... பஞ்ுச! 
மாமாவுககு ஒுந ளிார் சசளிாண்ட வைரஙுச சசொல்லு!" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக. இகதனக ியளிீடடதும் 
மாமாவின் உுசச் குலிர்்து ியபாயிறறு உடியனை, 
"அியட ரஙாஜா!... முகூர்ததனததுககு ியநரஙமாுசசு. உம்.



உம்! புறைபப்ட" என்று மாப பளகளகயத 
துரதனபப்டததினைார்.

சசவைலிியய வை்தன மின்ஸ் ரஙாக, பஞ்சுகவைப 
பார்தது, "வைாீட பஞ்ுச! ஷஷம்ப்தி ஷஷணடய் 
இிவவைளவுதனானைா?" என்று ியளிீடடாள.

"இிவவைளவுதனான் ியமடம்! இபப்ததனான் 
ஒன்றுமில்லாதன அறப விஷஷயததுகசசளில்லாம் 
ெணகட ியபாட ஆரஙம் பதது வி்டவைார்ளிள. 
ளில்யாணியம நின்றுவி்டியமா என்று கூடத 
ியதனான்றிவி்டம். விொரகளிப ியபானைால் விஷஷயம் 
ஒன்றுமிுநகளிாது. அியநளிமாளிக ளிாப பயில்தனான் 
தனளிரஙாசசறைல்லாம் களம்புவைது வைழகளிம்!" 
என்றைான்.



"அ்ககள ன்ாம் ஸீம்ஸ் ்ட  ப சசவைர மிஸ்சுவைஸ்! 
இவைகரங சசரஙாம்ப உஷஷாரஙா ளிவைனிுசசுகளிும்" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ளிார் சசளிா்டபபதனாளிுச சசொல்ர விீடடீர்ளிள 
அல்லவைா! அது ியபாதும்; இனி எல்லாக 
ியளிாபமும் ைர்்துவி்டம்" என்றைான் பஞ்சு.

மாப பளகள ரஙாஜியளிாபாலன் பரஙியதனச்க ியளிாலம் 
புறைபப்டவைதனறகுத தனயாரஙாளி நின்றைான்.

அ்ககள ன்ாம் மிளிவும் உறொளித ியதனா்ட புதுக 
குகடகயப  பரதது மாப பளகளயின் தனகலககு 
ியநரஙாளிப  ப்ததனார். மாப பளகளத ியதனாழன் 
விச்றிகயக சசளிாண்ட வை்து ரஙாஜாவிடம் 
சசளிா்டததனான்.



நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிள முன்னைால் சசெல்ல, 
ஆடவைுநம், சசபண்ுநம்  பன் சசதனாடரங, 
மாப பளகள கம ைீட்ய விழிளிளுடன் 
ளிாச்ககுப புறைபபீடடார்.

அவைர் முளிததில் ளிாணபபீடட கமப 
புளலிளிகளக ளிணட அசசமரகளி நணபர்ளிள, ‘ பக 
ியமால்ஸ்’ என்றைனைர்.

"பகரஙீடகரம் எ்கியளி ியபாகறைார்?" என்று 
ியளிீடடார் அசசமரகளி நணபர் ஒுநவைர்.

"பனைாரஙஸ்!" என்றைான் பஞ்சு.



"மாப பளகளககு என்னை ியளிாபம்? அ்ககள 
ன்ாம் தண் விீட்டக ளிாச்ககு 
அனுபபுகறைாியரஙா?" என்று ெ்ியதனளிபபீடடனைர் 
ச்லர். -

"பனைாரஙஸ் இண்யாவில் அல்லவைா இுநககறைது. 
அிவவைளவு தரஙம் எபப்ுச சசெல்லப ியபாகறைார்? 
விமானைததிியல ியபாய் வைரஙீட்டியம" என்றைார் 
இன்சசனைாுந நணபர்.

"மாப பளகள பனைாரஙஸ் ியபானைால் நீ்களிள ளிீட்க
சசளிாண்ுநபபதுியபால எனைககும் ஒுந புடகவை 
வைா்கக வைரஙுச சசொல்ல மு்யுமா?" என்று மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லரடம் அவைுநகடய ச்ியநகதி 
ஒுநததி ியளிீடடார். -



பகரஙீடக ரம் பனைாரஙஸ் ்டர் ியபாவைகதனப பார்களி 
பல்லாயிரஙகளிணகளிானை மகளிள வைழி சசந்டளிக 
ளிாததிுந்தனனைர். பததிரகளிகளிாரஙர்ளிள 
மாப பளகள ியளிா பததுக சசளிாண்ட சசெல்லும் 
ளிாீடச்கயப படசசம்டததுப ியபாீட்ட

"பகரஙீடகரம் சசலபீட பார் பனைாரஙஸ்!"

"பாதன யாதரஙா கலக விியனைாபாஜ!

அன்வில்ர்க ்ட ியமர ுநககு!

எருசசுியவைஷஷன் சசவைர களுமி!

என்று எழுதியிுந்தனனைர்.



அ்தனுச சசெய்திகயக ளிணட அசசமரகளி மகளிள 
பரஙபரஙபபகட்து, ‘ஒுநியவைகள ளில்யாணியம 
நடகளிாமல் ியபாய்வி்டியமா?’ என்றை ளிவைகலயில் 
ஆழ்்தனனைர்.

நல்லியவைகளயாளி பனைாரஙஸ் யாததிகரங 
சசதனுநகியளிா்யிியலியய நின்றுவிீடடது! ஆனைால் 
அதனறகுக ளிாரஙணம் என்னை என்பது 
அசசமரகளிர்ளிளுககுப புரயவில்கல.

மாப பளகளயிடம் சசென்று, "ஏறன் திுநம் ப 
விீடடீர்ளிள, பனைாரஙஸ் ியபாளிவில்கலயா?" என்று
ியளிீடடனைர்.

"இல்கல; பனைாரஙஸில் சசவையில் 
அதிளிமாயிுநககறைதனாம். ஆகளியால் 
அபபுறைம்தனான் ியபாளிப ியபாகறைார்" என்று 



பஞ்சுியவை அவைர்ளிளுககுப பதில் கூறி 
அனுப பவிீடடான்.

பததிரகளிகளிாரஙர்ளிள உடியனை, "பகரஙீடகரம் 
ளிான்ஸ்ல்ஸ் ஹிஸ் பனைாரஙஸ் டூர்!”

"முகூரஙீட இஸ் ியடகக்க பியளஸ்!” என்று 
மறுப்யும் ஒுந சசெய்திகயப  பரஙசுரததனார்ளிள. 
அகதனக ளிணட  பறைகு தனான் அசசமரகளி மகளிலின் 
ளிவைகல நீ்ககறறு. -

மாப பளகள ெம்மர் ஹவுஸ் வைாெரல் வை்து 
நின்றைதும் சசபண்டளிள ஆரஙததி சுறறிக 
சசளிாீட்னைார்ளிள.



"ியநரஙம் ஆகறைது; மாகல மாறறை ியவைணடாமா? 
மணபசசபணகணக கூப ப்ட்கியளிா" என்று 
இகரங்தனார் அபபு ொஸ்திரளிள.

தனஞ்ொவரருந்து ஸ்சசபஷஷலாளிக சசளிாண்ட 
வை்திுந்தன மலர் மாகலளிள இரஙணகடயும் 
எ்டததுக சசளிாண்ட ஓ்வை்தனான் பாபஜ.

இரஙண்ட மாமன்மார்ளிளும் ளிுசெதகதன வைர்து 
ளிீட்க சசளிாண்ட, சசபணுககும்,  பளகளககும்
ியதனாள சசளிா்டகளித தனயாரஙாளி நின்றைனைர்.

மாகல மாறறும் ியவை்ககளிகயக ளிாண, சசதனுந 
முழுதும், ியஜ ியஜ என்று கூீடடம் அகல ியமாதிக
சசளிாண்ுந்தனது.



புததனாகட உ்டததி, பூுசச், புது நகளிளிள 
அனண்து புன்முறுவைல் பூததன முளிததுடன் அழகு 
வை்வைமாளி நின்றை மணபசசபண ுநகமினணகய, 
வைெ்தனாவும், ியலாரீடடாவும் களி ப்தது 
வைாெலுககு அகழதது வை்தனனைர்.

முதனரல் சசபணனணன் மாமா மணபசசபணகண 
ியதனாள மது தககக சசளிா்டததனார். 
அ்டததனாறியபால்  பளகளயின் மாமா, "வைாடா 
ரஙாஜா, வைா!" என்று உறொளிதியதனா்ட குதிதது வை்து
மாப பளகளகயத தககக சசளிாணடார். 
சசடரவிஷஷன் ளிாமிரஙாகளிளும் சசெய்திப படக 
ளிாமிரஙாகளிளும் மகலககு மகல இய்ககக 
சசளிாண்ுந்தனனை.

நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர்ளிளும் பாண்ட 
வைாததியகளிாரஙர்ளிளும் இ்ககலீஷ ியநாீட 
வைாச்களித சசதனாட்ககனைார்ளிள.



மாமன்மார்ளிள இுநவைுநம் நாதனஸ்வைரங இகெககு 
ஏறறப ஆடத சசதனாட்ககனைார்ளிள.  பளகளககு 
மாமா குதிததுக குதிதது ஆ்னைார். சசபணுககு 
மாமா ளிால்ளிகள முன்னும்  பன்னுமாளி எ்டதது 
கவைதது ஆ்னைார். ளிகடச்யில் சசபணும் 
 பளகளயும் சசளிாீட்ட ியமள ியளிாஷஷததுடன் 
மாகல மாறறிக சசளிாணடார்ளிள. அ்தன 
டான்கன்க ளிணட அசசமரகளி மகளிள ஆனை்தனம் 
தனா்களிாமல் களி சசளிாீட் ஆரஙவைாரஙம் சசெய்தனார்ளிள 
ச்லர் இரஙண்ட மாமன்மார்ளிகளயும் களி குலுகக,
‘ஒணடர்புல் டான்ஸ் சசவைர ் பளில்ீட ஆர்ீட!’ 
என்று பாரஙாீட் மகழ்்தனனைர்.

"நியயார்ககல் இம்மாதிர ஒுந டான்ஸ் 
சசெய்வைதனறகு ஒபபுகசசளிாளள மு்யுமா?" என்று 
ியளிீடடார் நியயார்க  பரஙமுளிர் ஒுநவைர்.



` "சசவைர ன்ார! மாஸ்ியளிாவில் நகடசசபறும் 
ெர்வைியதனெ நாீட்ய விழாவில் ளில்து 
சசளிாளவைதனறளிாளி ஏறறளினைியவை ஒபபுக 
சசளிாண்டவிீடியடாம். ஆளிியவை, இ்தன இயர் 
வைுநவைதனறகல்கல" என்றைார் சசபணுககு மாமா.

 பரஙஸ்ளிாரஙர்ளிள சசபணனணன் மாமாவிடம், 
"தன்களிள சசபயர் என்னை?" என்று விொரததனனைர்.

"ரஙாமய்யர்" என்றைார் அவைர். அ்டததனாற ியபால் 
 பளகளயின் மாமாகவை அுக, "யுவைர் ியநம் 
பளஸ்" என்று ியளிீடடனைர். "ொமாவைய்யர்!" 
என்றைார் அவைர். அிவவைளவுதனான்; அவைர்ளிள 
சசபயகரங அ்ககள ன்ாம் அணீட ரஙாம் என்று 
சுுநகக "தி ியமியரஙஜ டான்ஸ் ஆப ன்ாம் அணீட 
ரஙாம்" என்று பததிரகளிளிலில் ியபாீடியடாவுடன் 
சசெய்தியும்  பரஙசுரததுவிீடடார்ளிள!



அ்டததனாறியபால் ஊஞ்ெல் நிளிழ்ுசச் 
ஆரஙம்பமாயிறறு. சசபணும்,  பளகளயும் 
ஊஞ்ெரல் அமர்்தனதும், உளளூர் 
நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர் லாரயும் ஊஞ்ெலும் பாட, 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி உளபட சும்களிரளிள 
ஏறசசழீட்டபியபர் மஞ்ெள ச்வைபபு நிறை அன்னைப 
 ப்ளிகள எ்டததுக சசளிாண்ட ஊஞ்ெகல 
வைலமாளி வை்து நாலு திகெளிலிலும் உுநீட் 
விீடடனைர். இரஙண்ட சும்களிரளிள குதது 
விளககளிப சசபரய சசபரய சசவைளலி 
அ்டககுளிலில் கவைததுப புடகவைத தனகலபபால் 
ம்யப் சுறறி வை்தனனைர். இன்னும் இரஙண்ட 
ியபர் சசெம் பல் தனணணகரங நிரஙப பக சசளிாண்ட 
ஊஞ்ெகலுச சுறறிலும் ஊறறிக சசளிாணியட 
சசமதுவைாளிுச சுறறி வை்தனனைர்.

மஞ்ெளும் ச்வைபபும் சசவைளகளயுமாளி அன்னைப 
 ப்ளிகளக ளிணட அசசமரகளி மகளிள, "ஹிவ ்ட 
ியதன ியமக ைஸ் ளிலர்ீட கரஙஸ் பால்ஸ்?" என்று 
விய்தனனைர்!



மணப ப்தனரல் கூீடடம் நிரஙம் ப வைழி்தனது. 
அசசமரகளி மாதனர்ளிலில் பலர், புடகவை அனண்து, 
சசதனன்னி்திய சும்களிரளிகளபியபாலக ளிாீடச் 
அலிததனனைர். ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமி மீட்டம் அகரங 
மனண ியநரஙததுகசசளில்லாம் புடகவைகய 
மாறறிவிீட்ட தனனைனுகடய வைழகளிமானை 
்ரஙஸ்கன் அனண்து சசளிாண்டவிீடடாள.

மணப ப்தனலுககு அுநியளி கவைததிுந்தன 
சசவைளலிப பாததிரங்களிளும், மறறைுச 
சீர்வைரகெளிளும் ஒுந சசபரய ளிணளிாீடச் ியபால் 
விள்ககனை.

ஒமப புகளி, நாதனஸ்வைரங இகெ, ொஸ்திரளிலின் 
ம்திரங ியளிாஷஷம், புதுப புடகவைளிலின் ெலெலபபு,
ஊதுவைததி, ெ்தனனைம், பழம், புஷபம் 
ஆகயவைறறின் ளிலகவையானை மணம் இிவவைளவும் 
அசசமரகளிர்ளிளுககுப சசபுநம் அதிெயதகதனயும், 
உறொளிதகதனயும் அலிததனனை.



இகல ியபா்டவைதனறளிானை ஏறறபா்டளிலில் 
முகனை்திுந்தனான் பஞ்சு.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் மணபப்தனல் வைாெரல் 
நின்று விுந்தினைர்ளிகள வைரஙியவைறறுக 
சசளிாண்ுந்தனாள. ஈவினி்க ரசசன்பஷஷனுககு 
வைரஙபியபாவைதனாளிுச சசொல்ரயிுந்தன மின்ஸ் 
சசளின்னை் திடீசசரஙன்று முகூர்ததனததுகியளி ளிாரல் 
வை்து இறை்ககயகதனக ளிணட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநககு ஆனை்தனம் தனா்களிவில்கல. 
மின்ஸ் சசளின்னை்கய வைரஙியவைறறு உளியள 
அகழததுுச சசென்று மணமளின், மணமளிள, 
பஞ்ுச, ியளிாபாலய்யர், அய்யாொமி, அ்ககள 
ன்ாம் அணீட ரஙாம் அகனைவைகரஙயும் 
அறிமுளிபப்டததினைாள.

கவைதிளிுச ெட்ககுளிள யாவும் மு்்தனதும் 
ெரயாளிப பதது மனணககு மணபசசபண அரஙககு 
வைர்ண கூகறைுச ியெகலகய உ்டததி வை்து, தனன் 



தன்கதனயின் ம் மது அமர்்தனாள. சசளிீட் ியமளம்
முழ்களி, ொஸ்திரளிள ‘மா்களில்யம் தன்துநா ியநந’ 
என்றை ம்களிள சுியலாளிதகதனுச சசொல்ல, மணமளின்
ச்ரஙஞ்சீவி ரஙாஜியளிாபாலன் சசெளபாககயவைதி 
ுநகமினணயின் ளிழுததில் தனாரகயக ளிீட் 
மு்ததனான்.

அகனைவைுநம் அீடெகதனளிகள மணமகளிள மது 
ியபாீட்ட ஆசீர்வைாதனம் சசெய்தனார்ளிள. சசவைகு 
ியநரஙமாளி இகடவிடாமல் முழ்ககக 
சசளிாண்ுந்தன சசளிீட் ியமளம் ஒுநவிதனமாளி 
அட்ககயியபாது ப்தனரல் கூ்யிுந்தன மகளிலின் 
கூககுரஙல் ியமியலா்கக ஒரததனது. -

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் ஒுந சசபுநமுசசு 
விீடடப்ியய, "கம ளிாீட! தனார ளிீட் மு்்தனது.
இபியபாதுதனான் எனைககு நிம்மதி ஆயிறறு. சசெளத
இண்யன் ியமியரஙஜ என்பது ொதனாரஙண 
விஷஷயமில்கல. ‘ளில்யாணம் சசெய்து பார்’ என்று 



டமிரல் சசொல்லுவைா்களிியள, ‘நல்ல பரஙாவைர்ப’ 
அதுு” என்றைாள தனன் ளிணவைரடம்.

முகூர்ததனததிறகு வை்திுந்தன  பரஙமுளிர்ளிளும், 
சீமாீட்ளிளும் ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி வை்து 
ரஙாகபஸசசபல்லர் தனம்பதியரடம் விகட சசபறறுக 
சசளிாணடனைர். பாபஜயும், லல்ரயும் வைாெரல் 
நின்றை வைணணம் வை்தனவைர்ளிளுகசசளில்லாம் 
தனாம்பூலமும், ியதன்களிாயும் அட்ககய  பளாஸ்்க 
கபளிகள வைழ்ககக சசளிாண்ுந்தனனைர்.

"ியமடம்! இகல ியபாடலாமா?" என்று ியளிீட்டக 
சசளிாணியட வை்தனான் பஞ்சு.

"ஒ எஸ். அசசமரகளின்  பரஙணீடன்ுகசசளில்லாம் 
ஆஸ் யஷவைல் ன்பியரஙீட ப்திதனான்" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக.



ளில்யாண விுந்கதன அசசமரகளி நணபர்ளிள 
மிளிவும் விுநம் புச ொப பீடடார்ளிள. அன்கறைய 
விுந்துககுுச சுமார் ஐயாயிரஙம் அசசமரகளிர்ளிள 
வை்திுந்தனார்ளிள. விுந்தில் பரமாறைபபீடட 
ஜா்ககரகயயும், வை்டமா்களிாகயயும் களியில் 
எ்டதது அதிெயததுடன் திுநப பத திுநப பப. 
பார்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர். அவைர்ளிளுககு 
அகவை சசபுநம் புதிரஙாளி இுந்தனனை. ஒுநவைர் 
ஜா்ககரகயக களியில் எ்டதது, அதனறகு ஆரஙம்பம்
எது, மு்வு எது என்று சசதனரயாமல் விழிததுக 
சசளிாண்ுந்தனார். இன்னும் ச்லர், ச்களிலானை 
ஜா்ககரப  பன்னைகலப பார்ததுவிீட்ட, "சசவைர 
ளிாம்பலிியளிடீட ஸ்வீீட !”என்றைனைர்.

‘ஆரஙம்பம் சசதனர்துவிீடடால் மு்கவைக 
ளிண்ட ப்தது வி்டியவைன்’ என்றைார் ஒுநவைர். 
‘மு்வு சசதனர்துவிீடடால் நான் ஆரஙம்பதகதனக 
ளிண்ட ப்தது வி்டியவைன்’ என்றைார்



இன்சசனைாுநவைர். ஆரஙம்பம் சசதனரயாதனதனால் பல 
ியபர் ஜா்ககரகய எ்தன இடததில் ொப பட 
ஆரஙம் பபபது என்று ொப படாமியலியய விீட்ட 
விீடடார்ளிள. இன்சசனைாுநவைர் ஜா்ககர 
இகழகயப பாதியில் ளிததனரதது அகதனக ளியிறு 
ியபால் நீளமாளிுச சசெய்து அதனன் சசமாததன நீளம் 
எிவவைளவு என்பகதனக ளிண்ட ப்களி 
விுநம் பனைார்.

பலர் வை்ட மா்களிாகயக ளி்களித சசதனரயாமல் 
விரஙகலக ளி்ததுகசசளிாண்ட "ஆ| ஆ ஆ!" என்று 
அலறினைர். பறளிளுகககடயில் விரஙல்ளிள 
அளிபபீட்டக சசளிாணடதனால் ளிாயம் ஏறறபடியவை, 
விரஙல்ளிகளுச சுறறி  பளாஸ்திர ியபாீட்டக 
சசளிாணடார்ளிள.

அகதனக ளிணட ஹாரஹாபஸ், "ரஙாததிர 
்ன்னைுநககு வை்ட மா்களிாய் பரமாறும்ியபாது 
ஒிவசசவைாுநவைர் பகளிததிலும் ஒிவசசவைாுந ‘பஸ்ீட 



எய்ீட பாகஸ்’ கவைததுவிட ியவைண்டம்ு” என்று 
சசொல்ரவிீட்டப ியபானைார்.

களி விரஙல்ளிலில் ளிீட்டப ியபாீட்டக 
சசளிாண்ுந்தன அசசமரகளி நணபர்ளிள ஒுநவைகரங 
ஒுநவைர் ெ்திததுக சசளிாணடியபாது, "ஒ! 
வை்டமா்களிாய் ொப பீடடீர்ளிளா?" என்று 
ியளிரயாளி விொரததுக சசளிாணடனைர்.

வை்டமா்களிாய் ொப பீட்டக களி விரஙல்ளிலில் 
ளிீட்டப ியபாீட்டக சசளிாணடவைர்ளிலின் 
எணனணககளி பததிரகளிளிலில் சசவைலியாயினை. -

இன்னும் ெரயாளி எணனண மு்யவில்கல 
என்றும், இரஙவு விுந்தின்ியபாது ியமலும் பல 
ளிாஷஷவைார்ளிள ஏறறபடலாசசமன்றும் தனளிவைல் 
சசளிா்டகளிபபீட்ுந்தனது.



விரஙரல் துனண சுறறிக சசளிாண்ட நின்றை தனவில் 
விதவைான்ளிகளக ளிணட அசசமரகளிர் ச்லர், 
"ஐியயா பாவைம்! இவைர்ளிளுககும் வை்டமா்களிாய் 
ொப படத சசதனரயவில்கல ியபாருநககறைது" 
என்று சசொல்ர அனுதனாபபபீடடனைர்.

"மிஸ்டர் பஞ்ுச நாரகரவைாசசன்ல்லாம் 
ொப பீடடாுசொ? முதனல்ியல அவை்களிகளுச 
ொப படுச சசொல்லு!" என்று சசொல்ரக 
சசளிாணியட வை்தனாள!” மின்ஸ் ரஙாக,

"அவைர்ளிகளத தனான் ியதன்க சசளிாண்ுநககியறைன். 
ஒுநததனகரஙக கூடக ளிாணவில்கல" என்றைான் 
பஞ்சு.



"அவைர்ளிள வைாஷி்கடன் வீதிளிலிியல ஊச் விறறுக
சசளிாண்ுநககறைார்ளிளாம்" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

ெம்மர் ஹவுஸிலும் , டம்பர்ீடடன் ஓகஸிலும் 
ொபபாீட்டப ப்திளிள நட்தனது நட்தனப்ியய 
இுந்தனனை.

பஞ்சு மிளிவும் ளிகளததுப ியபாயிுந்தனான்.

"பஞ்சு அணணா நீ்களி ொப படியவை இல்கலியய! 
இகல ியபாடீட்டமா?" என்று விொரததனார் 
சசஹீட குக கவைததனா.



"எனைககு ஒன்றுியம ியவைணடாம். ஒுந டம்ளர் 
ியமார் மீட்டம் சசளிா்ட; அது ியபாதும். எ்களிாவைது 
ஒுந துணகடக கீியழ ியபாீட்ட முட்ககப 
ப்டததுக சசளிாணடால் ியதனவைகல 
ியபாருநககறைது" என்றைான் பஞ்சு.

"பஸ்ீட களாஸ் பன்்ர் ரஙெம் அணணா 
இன்கறைககு! ரஙெம் மீட்டம் சசளிாஞ்ெம் 
ொப ப்ட்கியளிா. அபபுறைம் பாதனம் கீர் தனுநகியறைன்" 
என்றைான் கவைததனா.

"ெர, ரஙெம் மீட்டம் சசளிாண்ட வைா" என்றைான் 
பஞ்சு.

===============



அததியாயம் 11. ம்

கவைதிளி ியளிாஷ்யினைர் ‘ரஙாக கரீக பார்க’களி 
ியநாகக அனண அனணயாளிப பகடசசய்டததுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர். உணட மயகளிததுடன் நட்து 
சசளிாண்ுந்தன ளினைபா்ளிள ஒுநவைர், "என்னை 
இுந்தனாலும் நம் தனஞ்ொவர் கன்கடப ியபால் 
ஆளிாது. இ்தன வைாஷி்கடனில் சசபரய சசபரய 
ளிீடடட்களிளாளிததனான் ளிீட் 
கவைததிுநககறைார்ளிள. என்னை  பரஙியயாெனைம்? எ்தன
வீீட்லாவைது ஒுந திணகண உணடா, 
ொப பீடடதும் ப்டபபதனறகு?" என்று 
குகறைபபீடடார்.

"ஒய் ! ‘ரஙாக கரீக பார்க’ கியல வை்து பாுநம். 
குளுகுளுசசவைன்று ளிாறறு வீசும். எ்கியளி 



பார்ததனாலும் சசபஞ்சுளிள ியபாீட்ுநககும்" என்று
கூறினைார் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.

அிவவைளவு ியபுநம் ஆ்களிா்கியளி மரஙததன்ளிலில் 
கும்பல் கும்பலாளி உீடளிார்்து, ளில்யாண 
விமரகெளிகளப பறறிய ெர்ுசகெயில் 
ஈ்டபீடடனைர். .

"அடாடா மிஸ்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லுநககுததனான் 
என்னை மனைசு! என்னை மனைசு!" என்று புளிழ்்தனார் 
ஒுநவைர்.

"சசபணுககும், மாப பளகளககும் 
தனனிததனனியாளி இரஙண்ட ளிார் ‘பரஙன்ணீட’ 
பணனணயிுநகளிாளாியம!" என்றைார் 
இன்சசனைாுநவைர்.



"ஆசீர்வைாதனததின்ியபாது வை்து குவி்தன 
‘பரஙன்ணீட்ட’ளிகளப பார்தைரஙா? எததனகனை ரஸ்ீட
வைாீடுச! எிவவைளவு சசவைளலிப பாததிரஙம்? 
எததனகனை ்ரஙான்ஸிஸ்டர்!" என்று வைர்னணததனார் 
மறசசறைாுந ொஸ்திரளிள.

"உம்; நமகசசளில்லாம் என்னை சசெய்யப 
ியபாகறைாளாம்?” என்று ளிவைகலியயா்ட 
விொரததனார் ியவைசசறைாுநவைர்.

"தனகலககு நறு டாலர்னு ியபச்ககறைா?" என்றைார் 
ளினைபா்ளிள.



"களிககு ஒுந ரஸ்ீட வைாீடுச இல்கலயா?” என்று 
ியளிீடடார் மறசசறைாுநவைர்.

` "ளிாீடடன் லார் மனைசு கவைததனால் எல்லாம் 
நடககும்ு”என்றைார் இன்சசனைாுநவைர்.

"மயிலாபபூர் ொஸ்திரளிியள! ஒுந ரஙவுண்ட ‘தரீ 
நாீடியபார்’ ியபா்டியவைாமா?" என்று ியளிீடடார் 
மாம்பலம் ளினைபா்ளிள.

"அதுககு முன்னைாியல ஒுந ரஙவுண்ட சசவைறறிகலுச 
சீவைகலப ியபாடலாம்!" என்றைார் 
திுநவைல்ரகியளினண ைீடச்தனர்.



"இது வைாஷி்கடன் நளிரஙம். திுநவைல்ரகியளினண 
இல்கல. ளிணட இடததிியல துபபக கூடாது" 
என்றைார் மாம்பலம் ளினைபா்ளிள.

ெம்மர் ஹவுஸில், சசபண்டளிள அல்களிாரஙததில் 
ஈ்டபீட்ுந்தனனைர். - .

"மனண மன்றைாகறைியதன, நல்ககுககு 
ியநரஙமாளில்கலயா?" என்று சசபாதுவைாளி இகரங்து
சசளிாணியட ியபானைார் அய்யாொமி ஐயர்.

"இன்னும் பியளன் வைரஙவில்கலயாம். 
புஷபததுகளிாளிக ளிாததிுநககியறைாம்!" என்றைாள 
அதகதன.



"ஷஷம்ப்தி வீீட்டககு ்பன் ளிாப ப 
அனுப பயாுசொ? ுநககு! நீ ்ரஙஸ் 
பணனணககீடடயா?" என்று ியளிீட்டக சசளிாணியட 
வை்தனாள மின்ஸ் ரஙாக.

"எல்லாம் ஆயிீட்டது ியமடம்! பூ வை்தனதும் 
நல்ககு ஆரஙம் பகளி ியவைண்யதுதனான்" என்றைான் 
பாபஜ.

"பாபஜ, ஈவினி்க ரசசன்பஷஷன் 
அியரஙஞ்ுசசசமணசசடல்லாம் எ்தன மீட்ல் 
இுநககுது? எததனகனை மனணககுக ளிுசியெர?" என்று 
ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"சசளிாஞ்ெம் ியலீடடாளிததனான் ஆரஙம் பகளி 
ியவைண்யிுநககும், ியமடம்!"



"ஏறன்?”

"பால்ளிாீட மனண ஐயர் பியளன்ியல வை்தனதனாியல, 
பியளன் ெததனம் அவைர் ளிாதிியலியய இுநகளிாம். 
அதனனைாியல சுுநதி ியெர்பபதனறகுக சசளிாஞ்ெம் 
ச்ரஙமபப்டமாம். சசளிாஞ்ெ ியநரஙம் ியபானைால் 
ெரயாகவி்டசசமன்று சசொல்கறைார்ு” என்றைான் 
பாபஜ.

"பரஙவைாயில்கல; ளிர்னைா்க மியஸிகனைா 
சுுநதிதனான் சசரஙாம்ப முககயம்" என்றைாள மின்ஸ் 
ரஙாக.

"உ்களிளுககு மியஸிக கூட வைுநமா, ியமடம்?"



"ஒ எஸ்.  பயாியனைா வைாச்களிறைதுதனான் எனைககு 
பாஸ் கடம்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

ஆழ்்தன உறைகளிததில் அழு்திக கட்தன பஞ்சுகவை 
சசமல்ரய ளிரஙம் ஒன்று ைண் எழுப பயது. சுய 
உணர்வு சசபறறை பஞ்சு ளிண விழிததுப 
பார்ததனியபாது, களியில் : ளிாப பயுடன் நின்று 
சசளிாண்ுந்தன லல்ர, ியமாகனி வை்வைமாளிக 
ளிாீடச் அலிததனாள. அவைலிடமிுந்து ளிாப பகயக 
களியில் வைா்ககக சசளிாணட பஞ்சு 
‘தனா்ககஸ்’என்றைான் ச்ரததுக சசளிாணியட.

"எல்ியலாுநம் நல்ககுககு சசரங்யாயிீடடா்களி... 
என்றைாள லல்ர.



"இியதனா, ஒன் மினிீட" என்று கூறிவிீட்ட 
எழு்தனான் பஞ்சு.

ப்தனரல் சசபரய சசபரய பவைானி 
ஜமகளிாள்களிகள விரதது, நல்ககுககு 
ியவைண்ய ஏறறபா்டளிகளக ளிவைனிததுக 
சசளிாண்ுந்தனான் பாபஜ.

புஷப்களிள வை்தனதும், டம்பர்ீடடன் 
ஓகஸிருந்து மாப பளகளகய 
ியமளதனாளததுடன் அகழதது வை்தனனைர். நல்ககு 
ஆரஙம்பமாயிறறு. இதனறகுள ப்தனரல் துலி 
இடமில்லாதனப், அசசமரகளிப 
சசபணமனணளிளும், ரஙாகபஸசசபல்லர் 
உறைவினைர்ளிளும் கூ்விீடடார்ளிள. மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர், ியளிதனரன், ியலாரீடடா மவைுநம் 
பீட்டப புடகவை உ்டததி, நல்ககுப 
பாய்ளிளுககுப பகளிததில் உீடளிார்்து 
சசளிாணடனைர். கூீடடம் நல்ககுக ளிாீடச்கயக 



ளிாண மிகு்தன ஆவைலுடன் ளிாததுக 
சசளிாண்ுந்தனது.

முதனரல் மாப பளகள ரஙாஜா மகணயில் 
அமர்்தனான். ெறறு ியநரஙததுகசசளில்லாம் 
மணபசசபண ுநகமினண அவைன் எதிரல் 
நாணததுடன் வை்து நின்றைாள.

"நாயனைகளிாரஙர் சசரங்யா?" என்று ியளிீடடார் 
அம்மாஞ்ச். நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர் ‘பீபீ!’ என்று 
சீவைாலிகய எ்டதது ஊதி, தனாம் இுநபபகதன 
அறிவிததுக சசளிாணடார்.

"ுநககு முதனரல் ஒுந பாீட்டப பா் விீட்ட 
மாப பளகளககுுச ெ்தனனைம் பூசு" என்று 
சசொல்ரக சசளிா்டததனாள சசபணுககு மாமி. 



ப்தனரல் ியளிரயும் ச்ரபபுமாளி 
அமர்களிளபபீடடது! -

சசளிௌர ளில்யாணம் கவைியபாளிியம ……!

"கன்லன்ஸ்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச் வைாததியார்.

"நல்ககட ரஙாரஙா... ரஙாஜியளிாபாலா... " என்று 
ுநககு பா்யியபாது அததனகனை ியபுநம் 
உறொளிததுடன் பலமாளிுச ச்ரததனார்ளிள. 
அசசமரகளிர்ளிளுககு அ்தனப பாீட்ன் அர்ததனம் 
விள்களிவில்கல. ஆனைால், அவைர்ளிளும் 
மறறைவைர்ளிளுடன் ியெர்்து சசளிாண்ட ச்ரததனார்ளிள.



"ரஙாஜியளிாபாலா" என்று தனன் ளிணவைன் சசபயகரஙுச 
சசொல்ரப பா்விீடட ுநகமினணககு 
அபியபாதுதனான் தனன்னுகடய தனவைறு புர்தனது. 
ெீடசசடன்று சசவைீடளிம் சழ்்து சசளிாளளியவை, 
நாககளிக ளி்ததுக சசளிாண்ட 
சசமளனைமாகவிீடடாள.

"எதுககு எல்ியலாுநம் ச்ரககிற்களி?" என்று 
ியளிீடடாள மிஸ்ஸ் ரஙாக. .

"ுநககு தனன் ஹஸ்சசபணீட ியபகரஙுச 
சசொல்ரவிீடடாள; அதனறகுததனான் 
ச்ரககியறைாம்!" என்றைாள ியலாெனைா.

"ுநககுவின் ஹஸ்சசபணீட ியநம் அிவவைளவு 
ஹ்யமரஙஸ்ன்ா?" என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.



"இண்யன் ியலடீஸ் தன்களிள ஹஸ்சசபணீட 
ியபகரஙுச சசொல்லக கூடாது" என்றைாள ியலாெனைா.

"சசொன்னைால் என்னை? சசரஙாம்ப 
ியவை்ககளியாயிுநககுியதன, உ்களிள ளிஸ்ீடடம்ஸ்!"
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ுநககு பாியடண்!... என்னை சசவைீடளிம்?" 
எனைறைாள அதகதன. " .

"அதகதன, எனைககுப பாீடியட மறை்து ியபாுசசு!" 
என்று கூறி விீடடாள ுநககு.



"நான் பா்டகியறைன்" என்று கூறிவிீட ்ட ியலாெனைா
பாடத சசதனாட்ககனைாள.

"நல்ககட ரஙாரஙா ரஙாஜியளிாபாலா

என்னி சசஜன்மமுசசலததி நின்ியனை ியளிார 
உன்னுரஙா"

என்று அவைள ச்்துகபரஙவியில் பா் மு்ததனதும் 
உளளூர் நாதனஸ்வைரஙகளிாரஙர் தனவில் வைாததியததின் 
துகணயின்றி அ்தனப பாீடகட, அியதன ரஙாளிததில், 
அபப்ியய தனன் குழரல் கநயாண் சசெய்தனார்! 
அகதனக ியளிீட்ட, ப்தனியல  பய்ததுக சசளிாண்ட 
ியபாகும் ப்யாளிுச ச்ரததுக குதுளிரததனனைர் 
சுறறியிுந்தன சசபணமனணளிள.



அ்டததனாறியபால் ுநககு தனன் ளிணவைனின் ளிாரல் 
மஞ்ெகள எ்டததுப பூச் நல்ககனைால் அழளிாளி 
வைரளிள ியபாீட்ட மு்ததனாள.

"ரஙாஜா! இபியபாது உன் டர்ன்’டா...உம்!" என்று 
தண்னைான் மாப பளகளத ியதனாழன்.

உடியனை ரஙாஜா, தனன் மகனைவி ுநககுவின் 
பாதன்களிலில் மஞ்ெகளப பூச் சசெம்பஞ்ொல் 
கீறறுளிகளக ளிணடப் இழுதது மு்ததனான். .

 பன்னைர், சசபணும் மாப பளகளயும் சுீடட 
அபபள்களிகளத தன்களிள இுந களிளிலிலும் 
எ்டததுக சசளிாண்ட ஒுநவைுநக சசளிாுநவைர் சுறறி 
‘பீடபீட’ சசடன்று ியமாதி உகடததனார்ளிள. அ்தனக 
ளிாீடச்கய ஆ்களிா்கியளி தனததனம் இல்ல்களிலில் 
சசடரவிஷஷனில் ளிண்ட ளிலிததுக சசளிாண்ுந்தன 



அசசமரகளி மகளிள "அடாடா! அபபள்களிகள 
வீணாளி உகடதது சசநாறுகக விீடடார்ளிியள!” 
என்று வைுநததனததுடன் சள சசளிாீட்னைர். -

ளிகடச்யில், மாப பளகளயும், 
மணபசசபணும் ியதன்களிாகய உுநீட்ப 
ப்தனா்டம் படலம் ஆரஙம்பமாயிறறு. ியதனாழிளிலின்
விுநபபபப் ுநககு ியதன்களிாகய உுநீடடாமல் 
சசளிீட்யாளிப  ப்தது கவைததுக சசளிாணடாள. 
ரஙாஜா அ்தனக ளிாகய அவைள களிளிலிருந்து 
சசவை்டகசசளின்று இழுததுக சசளிாளள முயறச் 
சசெய்தும் மு்யாமல் ியபாளிியவை, எல்ியலாுநம் 
களி தனீட் நகளிததனனைர். ளிகடச்யில் ுநககு 
ஏறமா்திுந்தன ியவைகளயில் ியதன்களிாகயப 
பறிததுக சசளிாண்டவிீடடான் அவைன். அகதனக 
ளிணட ியதனாழியர்ளிள ரஙாஜாகவைப பார்தது, ‘இது 
சசபரய ஆண  பளகளததனனைியமா? அ் ுநககு 
ியதன்களிாகய நீ இழுததுக சசளிாளள்!’ என்றைனைர்.

"ஒுந ியதன்களிாகய கவைததுக சசளிாண்ட எதனறளிாளி 
ெணகட ியபா்டகறைார்ளிள? ஆளுகசசளிாுந 



ியதன்களிாகய சசளிா்டதது விடலாியம!" என்றைாள 
அசசமரகளி மாது ஒுநததி.

ளிகடச்யில், அதகதனயும் மாமியும் வை்து ஆரஙததி 
சுறறிக சசளிாீட்யதும் நல்ககு கவைபவைம் 
மு்வுறறைது.

ெரயாளி ஆறு மனணககு ரசசன்பஷஷன் 
ஆரஙம்பமாயிறறு. ெ்ககீதன விதவைான்ளிகள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லுநககு அறிமுளிபப்டததி கவைததனான் 
பஞ்சு.  பளகளககுத தனளிபபனைாரஙானை லால்கு் 
ியளிாபாலய்யர் ‘வையரன் விதவைான் எ்களி ஊர் 
 பளகளயாணடான்’ என்று சசபுநகமியயா்ட 
சசொல்ரக சசளிாணடார். - -

"மிுநதன்களி விதவைான் எ்களி ஊர், பால்ளிாீட!" 
என்று சசொல்ருச ச்ரததனாள லல்ர.



"சசொ்தன ஊர் அ பமானைதகதனப பாுந்களிியளன்" 
என்றைான் பஞ்சு.

"எ்களி ஊர் ஆொமி இ்கியளி யாுநம் இல்கலயா?" 
என்று சுறறு முறறும் பார்ததனப்ியய ியளிீட்ட 
விீட்டுச ச்ரததனார் அரயககு்.

"ளிுசியெர மு்்தனதும் இரஙவு ்ன்னைுநககு 
எல்லாுநம் இுந்து ொப பீட்ட விீட்டப ியபாளி 
ியவைண்டம்" என்று உபெரததனாள மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர்.

இன்சசனைாுந பகளிததில் டீ பார்ீட் நட்து 
சசளிாண்ுந்தனது. ஏறதனாவைது புதுகமயாளிுச சசெய்ய 
ியவைண்டம் என்பதனறளிாளி, சசதனான்கனையில் ஐஸ் 



கரீம் கவைததுக சசளிா்டபபதனறகு ஏறறபா்ட 
சசெய்திுந்தனான் பாபஜ!.

மாப பளகளயும், மணபசசபணும் ியொபாவில்
அமர்்து ளிுசியெரகய ரஙச்ததுக சசளிாண்ுந்தனனைர். 
பாதிக ளிுசியெரயில் அம்மாஞ்ச் வைாததியார் வை்து 
மணமகளிகள அகழததனார்.

"எதுககு அவை்களிகள ்ஸ்டர்ப பணிற்களி?" 
என்று ியளிீடடாள மின்ஸ் ரஙாக.

"பகரங்டம், பகரஙீடகரமும் அுந்தனதி 
பார்களிும்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"அுந்தனதின்னைா?"



"அுந்தனதின்னைா, அது ஒுந ஸ்டார்!"

"ஸ்டாரஙா? ஸ்டார்சசன்ல்லாம்தனான் ‘முகூரஙீட’ 
மு்ஞ்ெதுியம ியபாயிீடடா்களிியள!" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக.

"ஸினிமா ஸ்டார் இல்கல, ியமடம் !
ஆளிாெததிியல உளள அுந்தனதி ஸ்டார்!” என்றைார் 
அம்மாஞ்ச். -

"அபப்யா சசடலஸ்ியளிாப 
வைரஙவைகழகளிீட்டமா?" என்று ியளிீடடாள திுநமதி 
ரஙாக. . -



"அசசதனல்லாம் ியவைணடாம்; ஆளிாெததிியல 
அுந்தனதி நீடெததிரஙம் இுநககுமிடம் எனைககுத 
சசதனரயும்..." என்றைார் அம்மாஞ்ச். -

"ஆமாம்; நீ்களிதனான் ன்யண்ஸ்ீட 
அம்மாஞ்ச்யாுசியெ!" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக 
ச்ரததுக சசளிாண்ட.

ளில்யாணததுககு வை்தனவைர்ளிள எல்ியலாுநம் 
அன்று மாகலயில் மஞ்ெள நீரஙா் மகழ்்தனனைர். 
மஞ்ெள நீகரங ஒுநவைர் மது ஒுநவைர் வீச்க 
சசளிாண்ுந்தனகதனக ளிணட மின்ஸ் 
ரஙாகபஸசசபல்லர், "ஏறன் இபப் சசயல்ியலா 
வைாீடடகரங ியவைஸ்ீட பணிற்களி?" என்று 
ியளிீடடாள.



"ளில்யாணததுககு வை்து ியபாகறைவைர்ளிளுககு 
இபப் ஒுந அகடயாளம் சசெய்து அனுபபுவைது 
எ்களிள வைழகளிம். இவைர்ளிள துனணயில் உளள 
மஞ்ெள ளிகறைகயப பார்ககறைியபாது 
"ளில்யாணததுககுப ியபாய் வை்தனவைர்ளிள’ என்று 
மறறைவைர்ளிள புர்து சசளிாளவைார்ளிள" என்றைான் 
பஞ்சு. -

"இ்தனத துனணளிகளப பார்ககறைியபாது எனைககு 
‘பள்்க சசமீடரஙாஸ்’ ிாபளிம்தனான் வைுநகறைது" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

அன்று இரஙியவை பாதிப ியபுநககு ியமல் ஊுநககுத 
திுநம் புச சசென்றுவிீடடதனால், ளில்யாண வீ்ட 
ளிகளயும் ளிலளிலபபும் இழ்து ளிாணபபீடடது.



"ளிாகலயில் கரஙளிப பரஙியவைெம் ஆனைதும், ெம்ப்தி 
வீீட்ல் நமகசசளில்லாம் எதிர் விுந்து நடககும். 
அது மு்்தனதும் நாகளககு ஈவினி்க கடடல் 
ியபஸினில் பாரகளி விடும். அபபுறைம் 
நா்களிளும் புறைபபட ியவைண்யதுதனான்" என்றைான்
பாபஜ.

"எதிர் விுந்து என்றைால் அது என்னை?" என்று 
ியளிீடடாள மிஸ்ஸ் ரஙாக. -

‘ஆபியபாஸிீட ்ன்னைர்!’ என்று தனமககுத சசதனர்தன 
ஆ்ககலததில் அகதன சசமாழி சசபயர்ததனார் 
அம்மாஞ்ச்.

"அதியதனா்ட ியமியரஙஜ ளிம்பளீட ஆயி்டமா? ..



"அபபுறைம் ொ்தி ளில்யாணம் இுநககு" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச் வைாததியார்.

"வைாீட! வைாீட! ொ்தியா? அது யார் அது? ுநககு 
ளில்யாணம் ஒணியண ியபாதும். ியவைியறை யார் 
ளில்யாணமும் இபப ியவைணடாம்!" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக. r

முகியளிாண வை்வைமாளிக ியளிா்ட வைகரங்து அ்தனக 
ியளிாண்களிலில் மன்று முகனைளிலிலும் மன்று 
புளலிளிள கவைததனால் எபப் இுநககும்? ர்களின்
மணடபம், சசஜபர்ன்ன் சசமியமாரயல், 
வைாஷி்கடன் ஸ்த ப ஆகய மன்றும் அம்மாதிர 
அகமப பல்தனான் ஒன்கறை ஒன்று பார்ததுக 
சசளிாண்ட நின்றைனை. -



இ்தன முபசசபுநம் ிாபளிுச ச்ன்னை்களிளுககு 
ந்டவில் அகம்திுநபபதுதனான் கடடல் 
ியபஸின்! வைாஷி்கடன் நளிரியலியய இயறகளியும்,
சசெயறகளியும் களிியளிாததுக ளிலி நடம் புரயும் 
அழகுமிகளி சழ்நிகல இது.

கடடல் ியபஸிகனைுச சுறறிலும் வைரகெயாளி 
நிறகும் சசெர்ர மரங்களிள வைெ்தன ளிாலததில் 
புஷப்களிளாளிப பூரததுுச ச்ரககும் நாீடளிலில், 
ஆண, சசபண ியஜா்ளிள அ்தனத தனடாளிதகதனுச 
சுறறிலும் உல்லாெமாளி உலாவிக 
சசளிாண்ுநபபார்ளிள. நிலவு இல்லாதன 
நாீடளிலில், உயரஙததிலுளள ன்ர்ுச கலீட்டளிள 
அ்தனப பூகளிலின் மது ஒலி சசவைளளதகதன வீச்ப 
பாய்ுசசும்ியபாது அ்தன இடம் ளிணசசளிாளளாக 
ளிாீடச்யாளித திளிழும்.

சசஜபர்ன்ன் மணடபததுக சசளிதிரல் கடடல் 
ியபஸின் ப்ததுகறையில்தனான் பாரகளி 



வி்டவைசசதனனை மு்வு சசெய்யபபீட்ுந்தனது. 
திுநமண ியளிாஷ்யினைர், தன்களிள ளிார்ளிகள 
அ்கியளி சசளிாண்ட ியபாய் நிறுததினைார்ளிள.

கடடல் ியபஸினும் சசெர்ர மரங்களிளும் 
நிலசசவைாலிகயக கு்ததுவிீட்டப ியபாகதனயில் 
மய்ககக கட்தனனை. எல்ியலாுநம் பாரகளிக 
கணண்களிளுடன் ளிாகரங விீட்ட இறை்ககத 
தனடாளிததின் ளிகரஙயில் ியபாய் நின்றைார்ளிள.

ுநககுவும், ரஙாஜியளிாபாலனும் சசவைளலிக 
ளிம் பளிளாளி முகளவிீட்ுந்தன இளம் பாரகளிப
பயிர்ளிகளத தனணனணரல் மிதனகளி விீடடனைர்.

எ்ககுந்ியதனா ியவைளிமாளிப பாய்்து வை்தன மன் 
கூீடடம் ஒன்று அவைறகறைக சசளிாததிக சசளிாண்ட 
ியபாயிறறு.



" ‘லார்ஜ-சசமளத பாஸ்! ’ என்றை இ்தன வைகளி 
மன்ளிள இ்கியளி அதிளிம்!" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

பாரகளி வி்டம் ெட்ககு சசவைகு சீககரஙியம 
மு்்துவிீடடது. ஆனைாலும் ஒுநவைுநககும் அ்தன 
இடதகதனவிீட்டப ியபாளிியவை மனைம் இல்கல.

` "எல்ியலாுநம் இபப்ப புல் தனகரஙயில் ெறறு 
ியநரஙம் உீடளிார்்து தனமாஷஷாளிப ியபச்க 
சசளிாண்ுநகளிலாியம!" என்றை ியயாெகனைகய 
சசவைலியிீடடாள மின்ஸ் மர்ததி.

"சசவைர குீட ஐ்யா ியதனாகெயும் புலிியயாதனகரஙயும்
சசெய்து சசளிாண்ட வை்திுநககறைார்ளிள. அகதனயும் 



இ்கியளிியய ‘ பகனிக’ மாதிர ொப பீட்டவிீட்டப 
ியபாய் விடலாம்ு” என்றைார் அய்யாொமி.

"எ்ட்களிள அகதன" என்றைார் மாமா.

அதகதனயும், பாீட்யும் ஆளுககு இரஙண்ட 
ியதனாகெயும், சசளிாஞ்ெம் புலிியயாதனகரஙயும் எ்டதது
கவைததனார்ளிள.

"மிளளிாய்பசசபா் இுநகளிா?" என்று நாககல் 
ஜலம் ஊறைக ியளிீடடார் மர்ததி.

ொப பீட்ட மு்்தனதும் ெறறு ியநரஙம் எல்ியலாுநம் 
தனமாஷஷாளிப ியபச்க சசளிாண்ுந்தனார்ளிள. -



"இ்தன இடததில் உ்களிியளா்ட ியெர்்து ஒுந குரப 
ியபாீடியடா எ்டததுக சசளிாணடால் எபியபாதும் 
அது ஒுந ிாபளிார்ததனமாயிுநககும்" என்று 
தனன்னுகடய விுநபபதகதன சசவைலியிீடடார் 
அய்யாொமி.

"ஓ. எஸ்! அதுவும் ெரயானை ியயாெகனைதனான். 
சசஜபர்ன்ன் மணடபப ப்ளிலில் நின்று எ்டததுக 
சசளிாளளலாியம! " என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக. -

ியலாரீடடாவும், வைெ்தனாவும் ெறறு தரஙததில் 
சசெர்ர மரங்களிகளுச சுறறி விகளயா்க 
சசளிாண்ுந்தனார்ளிள.



ியபாீடியடா என்றைதும் ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள 
வைாயிருந்தன சசவைறறிகலுச ொறகறைத 
துப பவிீட்ட வைரங ஓ்னைார்.

"ஒய்! ளிணட இடததில் சசவைறறிகலகயத துபபக 
கூடாது. அசசமரகளிாள பார்ததனால் ஏறதனாவைது 
நிகனைததுக சசளிாளவைார்ளிள" என்றைார் அம்மாஞ்ச்.

"என்னை நிகனைததுக சசளிாளளப ியபாகறைார்ளிள 
ஆரஙததி சுறறிக சசளிாீட்யிுநககறைது என்று 
எணனணக சசளிாளவைார்ளிள" என்றைார் ொஸ்திரளிள.

மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் எல்ியலாுநககும் 
ந்டநாயளிமாளி நின்று சசளிாணடாள. அ்தனுச 
சீமாீட்ககு இுந பகளிததிலும் மணப 
சசபணும் மாப பளகளயும் நின்றைனைர். ஒுந 
பகளிம் ெம்ப்தி வீீடடாுநம், இன்சசனைாுந பகளிம் 



சசபண வீீடடாுநம் நின்று சசளிாணடனைர். 
ிாபளிமாளிப  பளகளககு மாமாகவை அகழததுப
 பளகளயின் பகளிததில் நிறளிுச சசொன்னைாள 
மின்ஸ் ரஙாக. மாமாவுககு அதில் சசரஙாம்பத 
திுநபதி! வைெ்தனாவும், ியலாரீடடாவும் ுநககுவின் 
பகளிததில் நின்றைார்ளிள. குழ்கதனளிள 
கீழ்பப்யில் வைரகெயாளி உீடளிார்்து 
சசளிாணடனைர்.

"லல்ரயும் பஞ்சுவும் எ்கியளி?" என்று 
திடீசசரஙன்று ஒுந குரஙல் எழு்தனது.

"அவைர்ளிள இரஙண்ட ியபகரஙயும் சசரஙாம்ப 
ியநரஙமாளிியவை ளிாியணாம்! எ்களிாவைது ியஜா்யாளிக
களிியளிாததுக சசளிாண்ட ியபாயிுநபபார்ளிள. 
வைெ்தன ளிாலியமான்ியனைா? என்று விஷஷமமாளிுச 
ச்ரததனார் அம்மாஞ்ச்.



அதனறகுள லல்ரயும், பஞ்சுவும் சசதனாகலவில் 
நட்து வை்து சசளிாண்ுநபபகதனக ளிணட 
அய்யாொமி, "அியதனா வைுநகறைார்ளிியள!" என்றைார்.

அவைர்ளிள வை்தனதும், "பஞ்ுச! அதுககுளியள எ்கியளி
ியபாயிீடடீ்களி? குரபியல வை்து நில்லு்களி" 
என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக,

குரப ியபாீடியடா எ்டதது மு்்தனதும் 
எல்ியலாுநம் ளிாரல் ஏறறி ெம்மர் ஹவுகன் 
அகட்தனனைர்.

"ெம்ப்தி வீீடடார், சசபண வீீடடார் இவைர்ளிகளத
தனவிரங மறறைவைர்ளிள எல்ியலாுநம் இன்று இரஙியவை 
புறைபபீட்டப ியபாகறைார்ளிளாம்" என்றைான். பஞ்சு.



"ன்ாஸ்ீடரீசசன்ல்லாம் கூடவைா?" என்று 
ியளிீடடாள மிஸ்ஸ் ரஙாக.

"ஆமாம். அவைர்ளிளும் கூடததனான்" என்றைான் 
பஞ்சு.

"அம்மாஞ்ச், அபபு ன்ாஸ்ீடர, ன்ாம்ன்ன் 
ன்ாஸ்ீடர இவை்களி மு ியபுநம் மீட்டம் 
நாகளககுப ியபாளிீட்டம்! ஆயிரஙம் 
லாஸ்ீடரீஸ்ியல யாரஙாவைது ஒுநததனர் இ்தன ஜார்ஜ 
டவுனிியலியய பர்மசசனைணீடடாளி இுந்து 
 பளகளயார் ியளிாயில் பூகஜகயக ளிவைனிததுக 
சசளிாளளீட்டம்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர்.
-



"ெர ியமடம். நான் அதனறகு ியவைண்ய 
ஏறறபாீடகடுச சசெய்துவி்டகியறைன்" என்றைான் 
பஞ்சு.

"ன்ாஸ்ீடரீன்ுகசசளில்லாம் ஈுச ்ட ஹணீடரஙீட 
டாலர்ஸ் சசளிா்டதது்டியவைாம். அகதனத தனவிரங 
ஆளுககு ஒுந வைாீடுச! ியபாதுமா?" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக. –

"எியதனஷடம்னைா இ்தன மாதிர மனைசு யாுநககு 
வைுநம்!" என்றைார் அம்மாஞ்ச். - -

"இண்யாவின் ியவைதிக ளில்ுசெகரங 
ன்ாஸ்ீடரீன்ு்களி தனான் 
ளிாபபாததிககீட்ுநகளிா்களி. ியதன ஆர் பரஙம் தி 
லாணீட ஆப ெ்களிரஙாுசொர்யா 
அவை்களிகளசசயல்லாம் நல்லப்யா சசளிளரஙவைமா 



கவைததுகசசளிாளள ியவைண்யது சசரஙாம்ப 
இம்பார்ீடசசடணீட" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"ஆளிா! ெததியமானை வைார்தகதன ! " என்றைார் 
ொம்பச்வை ொஸ்திரளிள.

"அம்மாஞ்ச் வைாீடயார், ன்ாம்ன்ன் ன்ாஸ்ீடர, 
அபபு லாஸ்ீடர மன்று ியபுநககும் ஈுச 
சசதனளன்ணீட டாலர்ஸ், ஒன் ரஸ்ீட வைாீடுச, 
அணீட ஒன் ஸ்கூீடடர்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

ெ்ியதனாஷஷ மிகுதியால் அம் மவைுநககும் ெறறு 
ியநரஙம் ியபுசியெ களம்பவில்கல.



"அ்கககள ன்ாகமக கூப ப்ட்களிள" என்றைாள 
மின்ஸ் ரஙாக.

அவைர் வை்தனதும், "உ்களிளுககு ஒுந ளிார் பரஙன்ணீட
பணனணயிுநகியளின்" என்றைாள மின்ஸ் ரஙாக.

"எனைகளிா? எனைகசசளிதனறகு ளிார்?" என்று ியளிீடடார் 
 பளகளககு மாமா.

"நீ்களி மனைசு கவைகளிியலன்னைா ஷஷம்ப்தி 
ஷஷணகடியய நட்திுநகளிாியதன! ஷஷம்ப்தி 
ஷஷணகட நடகளில்ியலன்னைா நானும் என் 
பரஙணீடன்ும் சசரஙாம்ப ஏறமா்து 
ியபாயிுநபியபாியம" என்று கூறி, மாமாவின் 
களிகயக குலுககனைாள மின்ஸ் ரஙாக.



அ்டததனாறியபால் பாபஜகய அகழதது, கவைரங 
ியமாதிரஙம் ஒன்றும் ரஸ்ீட வைாீடுச, ஒன்றும் 
அவைனுககுப பரொளிக சசளிா்டததுவிீட்ட, "பாபஜ,
உனைககு நான் எபப் நன்றி சசொல்வைசசதனன்ியறை 
சசதனரயவில்கல. ளிகடச் ியநரஙததில் நீ டாகஸ் 
அனுபபியலன்னைா ஜான்வைாெியம ‘டல்’ லாப 
ியபாயிுநககும்" என்று அவைன் முதுகல் ஒுந 
‘சசஷஷாீட்ட’ சசளிா்டததனாள.

"பஞ்சுவுககு என்னை சசளிா்டகளிப ியபாிற்களி?" 
என்று ியளிீடடார் அய்யாொமி.

"பஞ்ுசசுககு நான் ஒணும் சசளிா்டகளிப 
ியபாறைதில்ியல. தனா்ககஸ் கூடுச சசொல்லப 
ியபாறைதில்கல" என்று கூறியியபாது உணர்ுசச்ப 
சசபுநககல் அ்தனுச சீமாீட்யின் குரஙல் ளிரஙளிரஙததனது.



"லல்ர! உனைககும் நான் ஏறதும் சசளிா்டகளிப 
ியபாவைதில்கல" என்று கூறிய மின்ஸ் ரஙாக, 
"பஞ்ுச! இ்தனா இவைகள உனைககுப பரொளிவும், 
லல்ரககு உன்கனைப பரொளிவும் சசளிா்டகளிப 
ியபாகியறைன். உ்களிள இுநவைுநககும் அ்டததன, ியம 
மாதனம் பால்ளிாீட்ல் திுநமணம் நடககும். நாியனை
ியநரல் வை்து அகதன நடததி கவைகளிப 
ியபாகியறைன்" என்று இுநவைர் களிளிகளயும் 
ியெர்தது கவைததனாள.

வைாஷி்கடன் விமானை கூடம்.

மணபசசபண ுநககு, மணமளின் ரஙாஜா, பஞ்சு, 
லல்ர, பாபஜ, அபயாொமி ஐயர், அம்மாஞ்ச், 
ொஸ்திரளிள, மாமா, பாீட், அதகதன 
எல்ியலாுநம் மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லரடம் வை்து 
ஒிவசசவைாுநவைரஙாளி விகட சசபறறுக 
சசளிாண்ுந்தனனைர். மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
சசபா்கக வை்தன ளிணணகரஙததுகடததுக 



சசளிாணியட, "உ்களிகள சசயல்லாம் விீட்டப 
 பரயியவை மனைமில்கல. நீ்களி எல்ியலாுநியம 
என்னிடம் சசரஙாம்ப அன்ியபா்ட பழகக 
சசளிாண்ுந்ைர்ளிள. உ்களிகளசசயல்லாம் 
மறுப்யும் எபியபாது பார்களிப 
ியபாகியறைியனைா?” என்றைாள.

"அதனறசசளின்னை? சீககரஙியம ரஷிபஞ்ெமி விரஙதனம் 
எ்டததுக சசளிாளளு்களிள. நா்களிள எல்ியலாுநம் 
வை்து நடததி கவைககியறைாம்" என்றைார் 
அம்மாஞ்ச்.

அதகதனயும், பாீட்யும் ளிீட்டுச ொதன 
மீடகடயுடன் விமானைதகதன ியநாகக நட்தனனைர். 
-



மணபசசபண ுநகமினண ளில்ககய ளிணளிளுடன் 
ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிககு நமஸ்ளிாரஙம் சசெய்தனாள.

"அழக கூடாது; ஸ்கமல் பணணும். 
சசதனரஞ்சுதனா? அ்களி் சசலீடடர் ியபாீட்டகீட்ட 
இுந. சசநகஸ்ீட இயர் நான் இண்யாவுககு 
வைரஙபியபா உன்கனை ‘ியப ப’ியயா்ட பார்களிும்" 
என்று சசெல்லமாளி அவைள ளின்னைதகதனக களலி 
விகட சசளிா்டததனனுப பனைாள ரஙாக.

எல்ியலாுநம் ரஙாகபஸசசபல்லர் மாமிககுக களிகூப ப
நமஸ்ளிாரஙம் சசெய்துவிீட்டப ியபாய் விமானைததில் 
ஏறறிக சசளிாணடனைர். விமானைம் ியமல் ியநாககப 
பறைகளித சசதனாட்ககயது. மின்ஸ் ரஙாகபஸசசபல்லர் 
அ்தன விமானைதகதனியய பார்ததனவைணணம் 
களிளிகள ஆீட்க சசளிாண்ுந்தனாள. அ்தனுச 
சீமாீட்யின் ளிணளிலில் பனித திகரஙயிீடடது.



சுபம்.

==============



ஆச்ரயர் ொவியின் நல்ளிள

வைாஷி்கடனில் திுநமணம்

விச்றி வைாகழ

வைழிபியபாகளின்

வைடம்  ப்களி வைா்களி, ஜபபானுககு

ியளிரஙகடர்

பகழய ளிணககு

திுநககுறைள ளிகதனளிள

ியளிாமளிலின் ளிாதனல்

இ்கியளி ியபாயிுநககிறர்ளிளா?



தனாய்லா்து

ொவியின் ளிீட்டகரஙளிள

ொவின் நகளிுசசுகவைகளிகதனளிள

ஆப பள பச்

நான் ளிணட நாலு நா்டளிள

நவைளிாலி யாததிகரங

ச்வைளிாமியின் சசெல்வைன்

----------
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